
يف ةلئس األ تاباجإ
ىدتنم

و ديحوتلا ربنم
داهجلا

هثلا ثلا ةعومجملا

نع لا ؤس
داهجلا رئازجلامكح يف



داهجلا و ديحوتلا (1)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

؟

لا:159 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

2009/9/6: رشنلا ةيعرشلاخيرات ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

نولوقي ةطرشلا و ركاسعلا هجاوي يذّلا ر ئازجلا يف داهجلا مكح ام
بعصم يبأ خيشلا يف مكيأر هللا..وام لوسر دمحم هللا الاهلإال

رمع يبأ خيشلا نينمؤملا ريمأ عيابن مأ وه هعيابن له ،و دودولا دبع
؟ رئازجلا نم يّنأ ملعلا يد،عم ادغبلا

يشبحلا :بالل لئاسلا

***

: باوجلا

ىلع هللاو لوسر ىلع الم ّسلا الةو ّصلا هللاو دمحلا هللاو مسب
دعب: واالهاّمأ نم و هبحص و هلآ

انعياب قلا تماصلا نب ةدابع نع هيلع قفتملا ثيدحلا يف ءاج
و رسعلا يف ةعاطلا و عمسلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
األرم عزانن ال نأ ىلعو انيلع ةرثأ ىلعو هركملا و طشنملا و رسيلا
المئ.و ةمول هللا يف فاخن ال اّنك امنيأ قحلا ب لوقن نأ ىلعو هلهأ

احاوب ارفك اورت إالّنأ هلهأ األرم عزانن ال نأ ىلعو : ظفل يف
. ناهرب هيف هللا نم مكدنع

: ناهرب هللا نم هيف انل يرئازجلا ماظنلا يف حاوبلا رفكلا انيأر دقف
طبلا نم ّلك ةقياضم و ةبراحم ،لب ىلا هللاعت عرشل ليطعت -

ب ةّرم األّمة ىلع اهضرف ،لب ةيعضولا نيناوقلا ميكحت –. هميك حتب
. بيهرتلا ب ةرات و بيغرتلا

ناك نم و يرئازجلا ماظنلا ةعزانم ةيعورشم ىلع ّلدي ثيدحلا ف
دّرجم ىّدعت رئازجلا يف داهجلا لب ، همكح يف هتلكاش ىلع

و جهنملا تاذ ةقداص ةنمؤم ةفئاط دوجول بوجولا ىلإ ةيعورشملا
اوُنَواَعَتَو ": ىلا عت ،ودققلا ةحضاولا ةيارلا و ةيفاصلا ةديقعلا



داهجلا و ديحوتلا (2)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

َهَّللا َّنِإ َهَّللا اوُقَّتاَو ِناَوْدُعْلا َو اإلمث ىَلَع اوُنَواَعَت َوال ىَوْقَّتلا َو ِّرِبْلا ىَلَع
." ِباَقِعْلا ُديِدَش

ىلع بجي مزاول ةملكلا هذهلف هللا) (الهلإإالّ لوق ةلأسم اّمأ
ىتمف ، اهرذحي نأ ءرملا ىلع بجي ضقاون اهب،و مزتلي نأ ءرملا
ظفلتلا دّرجم هعفنت هللافال بالهلإإالّ مازتل نعاال ناسن اإل ضرعأ

فال ةملكلا هذه ضقاون نم ضقان يف ناسن اإل عقو ىتم ،و ةملكلا ب
، عناوملا ءافتنا و طورشلا رفوت دعب كلذ و ةملكلا هذه كلذك هعفنت

رافكلا ةرهاظم اهيلع قفتملا و ةرهاظلا اإلسالم ضقاون نم وّنإ
نم مهيلإ ترشأ نم اهيف عقي ةرهاظملا هذه ،و نيملسملا ىلع
ال نودهاجملا ،ف مهب رّرغُملا رئازجلا ءانبأ نم ركاسعلا و ةطرشلا

اذاملف ، ىلا هللاعت عرش ميكحت إالّ داهجلل مهريفن نم نوديري
نم ةحلصملف ؟ نيدهاجملا ةهجاوُم إالّ سانلا ؤهالء ىبأي
هللا براحي نم فوفص يف دينجتلا نم ىغتبُملا وه ،وام نولمعي

باإلصالح؟ ضر يفاأل نوعسي نم ةهجاومل هلوسر و

اوُرَفَك َنيِذَّلا َو ِهَّللا ِليِبَس يِف َنوُلِتاَقُي اوُنَمآ َنيِذَّلا ": ىلا عت قلا
َدْيَك َّنِإ ِناَطْيَّشلا َءاَيِلْوَأ اوُلِتاَقَف ِتوُغاَّطلا ِليِبَس يِف َنوُلِتاَقُي

" ًافيِعَض َناَك ِناَطْيَّشلا

ريمأ ىلا هللاعت هظفح دودولا دبع بعصم يبأ خيشلا نع اّمأ
هذهل ادئاق نوكي نأ لهأ وهف اإلساليم برغملا يف ةدعاقلا ميظنت
هوّكز دق داهجلا خياشم و داهجلا ةداق نأ هيفكي و ةدهاجملا ةرمزلا
نسح هللا هظفح اهب فرعُي يتّلا ءايش نماأل ،و اريخ هيلع اونثأ و

ق ىّتح هتدلا وب اّراب ناكف ، داهجلا ماّيأ لبق ىّتح هعضاوت و هتمس
ةّفك يف ءاقش األ هناوخإ يقاب و ةّفك يف وه عضوي :ول هنع تلا
عيفرلا هقلخ ىلع كلذك ،ووه ءاقش األ هناوخإ ةّفك ىلع هتّفك تلا مل

. هلضف هللانم هداز و هبيسح هللا و هبسحن نيدهاجملا هناوخإ عم

ّيدنجلا عيابي ،نأ ةيطابضنا ةيميظنت ةلأسم يهف ، ةعيبلا اّمأ
ّيأ نم و رماوأ ّيأب رمتأي وه،و ميظنت ّيأ يف ءرملا رظنيلف ، هريمأ
ةوخ اإل جهنمب عنتقاو ثمال رئازجلا يف ناك نمف ، وه بالد

، هيلإ مضنا يذّلا ميظنتلا ريمأ ةعيب همزلتف مهيلإ مضناف نيدهاجملا
األريم عيابي اهريغ وأ ناتسناغفأ وأ قارعلا يف ناك نم كلذك و

هناوخإ عم ىعسي نأ هيلعف ميظنت ّيأ عم مضني مل نم اّمأ ، كانه
. ملعأ هللا .و نيملا علا ّبر هللا عرش ةماق إل نيقداصلا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ملسم وبأ خيشلا

يرئازجلا



داهجلا و ديحوتلا (3)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (4)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

؟ يلص األ رفاكلا يدنع اهكرتي يتلا ةنام األ مكح ام

لا:222 ؤسلا مقر

: رشنلا خيرات
2009/10/6

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

بيبحلا انخيش هللا مكايحو .. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا
.. كرابملا ىدتنملا ىلع نيمئاقلا ةوخ واإل دمحم وبأ

ينم بلطو نئابزلا دحا ينئاجو يرجتم يف تنك يننأ وه لا ؤسلا
يناثلا مويلا يفو يناثلا مويلل ام) اعون ) ةنيمث ةعطقب هل ظفتحا نأ
هيوذل اهدرن ةنام باأل لعفن اذامف يلصأ رفاك أهن ملعللو لجرلا تام

. اريخ هللا مكازج .. نحن اهنم ديفتسن مأ نييلص األ رافكلا

ةديبع وبأ : لئاسلا

***

: باوجلا

هللا: لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا

ةعطقلا هذه ىلع كنمتئا دق لجرلا اذه مادام .. ميركلا اناخأ
ْنَأ ْمُكُرُمْأَي َهَّللا َّنِإ ): ىلا عت هلوقل هيوذ ىلإ اهؤادأ كيلع بجيف
ِلْدَعْلا ِب اوُمُكْحَت ْنَأ ِساَّنلا َنْيَب ْمُتْمَكَح اَذِإَو اَهِلْهَأ ىَلِإ ِتاَناَمَأْلا اوُّدَؤُت

ماع صن اذهو ( اًريِصَب اًعيِمَس َناَك َهَّللا َّنِإ ِهِب ْمُكُظِعَي اَّمِعِن َهَّللا َّنِإ
. ملسملا و رفاكلا لمشي

اوُنوُخَتَو َلوُسَّرلا َو َهَّللا اوُنوُخَت اَل اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ ىلا:( عت هلوقلو
لجرلا نوك ةنام األ ةنايخ كل غّوسي )وال َنوُمَلْعَت ْمُتْنَأَو ْمُِك تاَناَمَأ

األ يف ةنايخلا هنم ىنثتسي اذهف لا؛ وملا مدلا حابم ايلصأ ارفاك
"دأا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا قلا دقو .. اهوحنو دوقعلا و تانام
( هريغو دواد وبأ هاور )" كناخ نم نخت ،وال كنمتئا نم ىلإ ةنام أل

.. هريغو رفاكلا يف اضيأ ماع اذهو

ةيآ ): ثيدحلا يف امك قافنلا لهأ تافص نم ةنام األ ةنايخو



داهجلا و ديحوتلا (5)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

( ناخ نمتؤأ اذإو ، فلخأ دعو اذإو بذك ثدح اذإ ثالث: قفانملا
دهع ال نمل نيد هل،وال ةنامأ ال نمل ناميإ اآلرخ"ال ثيدحلا يفو

. هدنسم يف دمحأ اإلمام هاور هل"

مهفصو نيذلا نم كايإو انلعجي نأ ىلا عت هللا لأسن
.( َنوُعاَر ْمِهِدْهَعَو ْمِهِتاَناَمَأِل ْمُه َنيِذَّلا :(َو هلوقب هناحبس

يسدقملا دمحم وبأ : خيشلا ةباج إ



داهجلا و ديحوتلا (6)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

ازنولفنأ دض تاحاقللا األفطلاب حيقلت لوح
؟ ريزانخلا

لا:53 ؤسلا مقر

: رشنلا خيرات
2009/10/6

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

.. هتاكرب هللاو ةمحر و مكيلع الم سلا

و ريطخ عوضوم ىلع تعلطا دقف هللا مكمحر انوديفأ يناوخإ اي
نم يبط ريرقت تبثأ يذلا ريزانخلا ازنولفا دض تاحاقللا يطاعت وه

يطاعت دعب ناسن اإل ىلع ةيبلس اراثآ هل نأ ءافرشلا ءابط األ ضعب
راثآ و ناسن اإل مسج يف ةيسنجلا ددغلا ةمجاهم متي ثيح حاقللا

تاحاقللا هذه نأ ريرقتلا دافأ ثيحو الةم. سلا هللا لأسن ىرخأ
يف تيغاوطلا ؤطاوت عم هل ةعنصملا تاكرشلا لبق نم ةلعتفم
هللافاألرم مكمحر انوديفأ . ةيبرعلا نادلبلا يف مهؤ ومعال برغلا
رثا ميسج رطخ يف مهف نيملسملا األفطلا ةصاخ و ادج ريطخ
يف لااالزدي فطأ يف ثدح امك هللا ردق وأال ىمظعلا ةنايخلا هذه

الم. سلا ،و ةمذ مؤنمإالوال يف نوبقري ال مهف ايبيل

روحلا قشاع : لئاسلا

***

: باوجلا

.. كيف هللا كراب يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

عوضوملا اذهب نيصتخملا ءابط األ دحأ نم ترسفتسا دقف
ريثأت اهل تاحاقللا هذه نأ نم كلاالم هلوح رودي ام نأ ينربخأف
هنأو يملع لكشب تبثي مل مقعلا ب بيصي هنأو ةيسنجلا ددغلا ىلع

األ هذه لثم قلطن نأ لبق كيف هللا كراب يخأ لص فاأل ،اذل مخضم
ةهج نم حيحص يملع هجوب تبث دق األرم اذه نوكي نأ ماكح
كلذ الف خبو .. رظنلا نم ظح هل اهتقو كالانم نوكي ىتح ةدمتعم
نم بيصن اهل تبثي دقال تانونظو تاصرخت درجم كالانم نوكيس
ماع لكشب ةيود نأاأل كش ال معن ، صيحمتلا و ثحبلا دنع ةيعقاولا



داهجلا و ديحوتلا (7)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

هذهو آلرخ، ءاود نم فلتخت اآلراث كلت لثم نكلو ةيبناج راثآ اهل
هفلخو ؟ ةنيعم تاكرش ةحلصمل وه له ضرملا اذه لثمو تاحاقللا

يف ثحب ىلإ ةجاحب ريثك ؟كالم ةنيعم تاهج هترشن ام! ةرماؤم
. مهءانبأو نيملسملا ظفحي هللانأ لأسن .. هنم دكأتلل ةقيقحلا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (8)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

ةيلئاع فورظ هيدل نم ىلع داهجلا بوجو لوح
؟ ىرخأ ىلإ داهج ةحاس نم جورخلا زاوجو ةبعص

لا:60 ؤسلا مقر

6 : رشنلا خيرات
2009/10/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

.. دعبو هللا لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا هللاو مسب

واأل ةجوزلا كرت ةيعورشم لوح ؤساالً ميركلا يخيش لأسأ
ال مهنأو ةصاخ ناكم يأ يف نيدهاجملا ب قاحتل واألمواال فطلا
وله هريغ ليعم مهيدل سيلو راجي باإل نوشيعيو امئاد اتيب نوكلمي
امو داهجلا هكرتب ثآم وه لهو , نيمثآ هعنمو هل مهطيبثت يف مه
اهنم بابس أل جرخ مث فوفصلا نيب ناك هنأو ةصاخ يعرشلا همكح

األريملأل ةيصعم هل زوجي لهو هدلب قطانم نم ريثك يف هفاشكنا
زراب رود هل هنأ اضيأ ملعللو . عوجرلل هاعدتسا اذإ ةقباسلا بابس

هللا ىلع لكوتي لهو . ةرم نم رثكأ نجس دقو فصلا يف سوملمو
ليصفتلا اوجرن . دحأ اهيف هفرعي وال داهج اهيف دلبل جرخيو ىلا عت

.. ءازجلا ريخ ةنسلا و باتكلا نع هللا مكازجو . نيروجأم

رجاهملا يقارعل :ا لئاسلا

***

: باوجلا

.. كاعرو هللا كظفح لئاسلا يخأ

كلذ قوف وهو هنع لوئسملا صخشلا دلب يف رضح داهجلا نأ امب
نيعتم داهجلا نإف رافكلا ملالةاق هجورخب لا وتقلا فحزلا رضح دق

امك لا تقلا يف سوملمو زراب رود هل نأ هيلع هنيعت ديزيو ؛ هقح يف
مثآ هنأ كلت حهتلا يف داهجلا كرت نم نأ كش لا؛فال ؤسلا يف ركذ
ازيحت وأ لا تقل افرحت هجورخ نكي ؛اممل ةريبكل ابكترم نكي مل نإ
كلذب هرمأ األريم ناك ،وأ رخآ ناكم يف نيدهاجملا نم ةئف ىلإ

هل لحي وال هريمأ ةعاط هيلع بجيف األريم اهملعي ةنيعم ةحلصمل
.. ةيصعمب هرمأي اممل هتيصعم



داهجلا و ديحوتلا (9)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

اَلَف اًفْحَز اوُرَفَك َنيِذَّلا ُمُتيِقَل اَذِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ :(اَي ىلا عت قلا
ْوَأ ٍلا َتِقِل اًفِّرَحَتُم اَّلِإ ُهَرُبُد ٍذِئَمْوَي ْمِهِّلَوُي ْنَمَو (15) َراَبْدَأْلا ُمُهوُّلَوُت

ُريِصَمْلا َسْئِبَو ُمَّنَهَج ُهاَوْأَمَو ِهَّللا َنِم ٍبَضَغِب َءاَب ْدَقَف ٍةَئِف ىَلِإ اًزِّيَحَتُم
((16)

اذإو " نيمحارلا محرأ وهو اظفاح ريخ وأوالهد"فهللا هلهأ امأ
نقوي نأ هيلعف هللا نيدل ةرصن داهجلل جرخ دق دهاجملا اذه ناك
ىلص ىفطصملا ثيدح يف امكو ؟ اريخ هلهأ يف هفلخيس هللا نأب
األوالدواألله رمأ لكيلف " كظفحي هللا ظفحا ": ملسو هيلع هللا
ناك اذإو ، ليكولا معنو ىلوملا معن مهلفكتي وهو ومالمه ىلإ
نأ نود هب مهلفكيو هلهأ نيعي ام بابس نماأل ذخأي نأ عيطتسي

... كلذب األذخ هيلعف ، كلذب نيدهاجملا فص لذخيو داهجلا كرتي
ةمدقم داهجلا و نيدلا ةحلصم نأ كش فال نابجاولا ضراعت ونإ

نكي مل نإف داهجلل رخآ دلب ىلإ هجورخ ...امأ ايندلا حلا صم ىلع
ناكو لألريم ةيصعمو مهفصل قشو نيدهاجملل ليذخت كلذ يف

أل هيف هيلع جرح فال نيدهاجملا و داهجلل عفنأ كلذ نأ هيدل حجرتي
يف هللا هعرش امم وهو نيدهاجملا نم ةئف ىلإ زيحتلا سنج نم هن
يف داهجلا هيلع رذعت نإ اصوصخ ةروكذملا اآلةي يف امك نآرقلا

..وهللا جرخيو هريمأ نذأتسيف .. هئاقبل ةحلصم كانه دعت ملو هدلب
ملعأ

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (10)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

دحأ كرت ناك نإ ةجوزلا مكحو الة، صلا كرات مكح
؟ ارفك الة صلل نيجوزلا

لا:79 ؤسلا مقر

6: رشنلا خيرات
2009/10/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

اذإ ؟؟؟؟ سكال اهكرت نم مكح امو ؟؟؟ ادمع الة صلا كرات مكح ام
قيلا لهو ؟؟؟؟ هتجوز مكح امف رفكلا وأكالامه امهدحأ مكح ناك

؟؟؟؟ امهنيب حاكن لصحي امدنع ةيناز اهنأب

ةداهشلا قشاع : لئاسلا

***

: باوجلا

: لئاسلا يخأ

دترم رفاك وهف اهب افافختسا وأ ادوحج اهكرت نإ ادمع الة صلا كرات
هرارقإ عم ال ساكت ايلك اكرت اهل اكرات كنا نإ امأ ، ءاملعلا عامجإب
ةيفنحلا نم روهمجلا بهذف همكح يف علالءام فلتخا دقف اهبوجوب
ةريبكل ابكترم ناك نإو كلذب رفكي ال هنأ ىلإ ةيعفاشلا و ةيكلا وملا

ف ةلبانحلا امأ ... ةيكلا وملا ةيعفاشلا دنع هلتق بجيو رئابكلا نم
هحجر ام وهو الة صلل يلكلا هكرتب دترم رفاك هنأ مهدنع حيحصلا

وهو فلسلا رثكأ بهذم وهو هللا همحر ةيميت نبا اإلسالم خيش
هللا.. ءاش نإ حجارلا

كراتلا األلو عونلا نم ناك نإف الة صلا كرات نم جاوزلا مكح امأ
ةملسملا تناك نإف لطاب هنم ةملسملا جاوز فالخالفنأ ادوحج اهل

اهيلع مرحي هنأو كلذ مكح ملعتو الة صلا بوجو دحجي هنأ ملعت
انزلا نم رطخأ اهمكحو لطاب اهحاكن نأ كش فال هنم جاوزلا
يف وه هاركإ ريغ نم ادمع رفاك نم ةملسملا حاكن ألن هنع لوئسملا
اهيف طورشلا تعمتجا نإ رفكلا ىلإ اهب لصي دق بنذ ةقيقحلا
درو يذلا يلمعلا الل حتس اال سنج نم اذه ..ألن عناوملا تفتناو
ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلإ لسرأ يذلا لجرلا ثيدح هيف



داهجلا و ديحوتلا (11)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

ملعت ال تناك نإ ،امأ هيبأ ةأرما نم هجوزتل مهلا سمخيو هلتقي نم
... هكرت اهيلع بجو تملع ىتمو كلذ اهلهجب رذعتف كلذ هنع

بهذم ىلعف كرتيو يلصي سكالوأ الة صلل هكرت ناك نإ امأ
جاوزلا ىلع مادق اهلاإل يغبني ال نكلو ؛ حيحص اهحاكن روهمجلا

ىلع ،امأ اهتيرذ نيدو اهنيد داسف نم كلذ يف امل كلذك حهلا نمم
ألن لطاب حاكنلا ف حيحصلا وهو فلسلا رثكأ بهذمو ةلبانحلا لوق
هنأ اهتفرعم عم هلثم نم جاوزلا ىلع تمدقأ نم نكلو ؛ رفاك جوزلا

فنصلا اذه مكح يف الف خلل ةرفاك اهنأ فالقيلا انواهت الة صلل كرات
نم فصوت ..وال كاأللو هرفك ىلع عمجم ارفاك جوزتت مل يهف
رفك يف حجارلا لوقلا ىلع ىتح ةيناز اهنأب الة صلا كراتب تجوزت

- هتحصل اهنم اداقتعا دساف حاكن ىلع تمدقأ نم الة؛ألن صلا كرات
حاكنلا ماكحأ رثكأ اهل تبثي هنإف - كلذ يف ليوأت هجو اهل ناكو

ال ناك نإو الق.. طلا عوقوو بسنلا توبثو رهملا نم حيحصلا
الة... صلا كرت ىلع رصي نم ةمذ ىلع ءاقبلا حلا لك ىلع اهل يغبني

وهللاأملع.

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (12)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

؟ باصتغا نع جتني يذلا دولوملا مكح

لا:83 ؤسلا مقر

6: رشنلا خيرات
2009/10/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

: هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

ةصاخو األةم هشيعت يذلا ريرملا عقاولا نأ كش ال بيبحلا انخيش
تيغاوطلا دونج نم وأ نيلتحملا رافكلا نم باصتغا نم اهئاسن

دولوملا مكح وه لا ؤسلا ,و دحأ ىلع وال مكيلع ىفخي ال امم اذهو
نإو ؟ دلوي نأ لبق هطاقسإ زوجي له باصتغ اذهاال نع جتني يذلا

باصتغا ددعت نإ ةصاخ بسني نم ىلإف هطاقسإ زوجي ال ناك
ركبلا تنبلل ةبسنلا ب امأو , دحاو نآ يف لجر نم رثكأ نم ةأرملا
رافكلا يديأ ىلع نبصتغي يتاوللا ءاسنلا نم جاوزلا مكح ام كلذكو

؟ ةينازلا نيبو ةبصتغم نم جاوزلا نيب خالف ةمث لهو , نيدترملا و
. مكيف هللا كرابو

ميهاربإ ةلم : لئاسلا

***

: باوجلا

هللا... كظفح لئاسلا يخأ هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

ماكحأ باتك نم ىوتفلا كل صخلت يتلا ةيلا تلا ةباج اإل كل لقنأ
: مناغ ميهاربإ نب دمحم نب رمعل اإلساليم هقفلا يف نينجلا

الء ؤهل ةمواقملا يف اهدهج تلذب يتلا ةبصتغملا ةأرملا نأ -1
يف هبنذ عوفرم هركملا ،و ةهركم ألاهن اهل بنذ ،ال مهلا ثمأو جولعلا
هركأ نم :(إال ىلا هللاعت قلا امك ، انزلا نم دشأ وه يذلا رفكلا

.106/ لحنلا (... نامي باإل نئمطم هبلقو

و أطخلا يتمأ نع عضو هللا :(نإ ملسو هيلع هللا ىلص قلا دقو
الق/2033) (طلا يف هجام نبا هاور ( هيلع اوهركتسا امو نايسنلا



داهجلا و ديحوتلا (13)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

اهربص يف ةروجأم ، ةسيرف تعقو يتلا ، ةبصتغملا ةأرملا نإ لب
هللازع دنع نماألىذ امناهلا تبستحا يه بلاالء،اذإ اذه ىلع
بصن نم ملسملا بيصي :(ام ملسو هيلع هللا ىلص قلا دقف ، لجو

هللااهب رفك ،إال اهكاشي ةكوشلا ىتح مغ، وال مه ،وال بصو وال
. ملسمو يراخبلا هاور ( هاياطخ نم

ؤهالء لثم نم جاوزلل اوبهي نأ ملسملا بابشلا بجاو نإ -2
نع نهضيوعتو ، نهتاساومو نهنع فيفختلل ، تابذعملا تايتفلا
ثدح اميف نهل بنذ ال ثيح ) نهتيرذع وهو نكلمي ام ألزع نهدقف

نم جاوزلا نيب مكحلا يف خالف كانه نا كش وال تاهركم نك ذإ
.( ةيناز نم جاوزلا و ةبصتغم

ةيلمع ذنم ، عنملا و ةمرحلا ضاهج يفاإل لص :األ نهضاهجإ 3-امأ
وهو نيكملا رارقلا يف رقتسيو ، ديدجلا نئاكلا أشني ثيح حيقلتلا
رمأ دقو ، انزلا ك مرحم لا صتا ةجيتن نئاكلا اذه ناك ولو ، محرلا

تبجوتساو انزلا ب ترقأ يتلا ةيدماغلا ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا
. ماطفلا ىتح ولاالةد دعب دلت،مث ىتح اهنينجب بهذت نأ مجرلا

األ نيعبر األ لبق ناك اذإ ضاهج اإل زيجي نم ءاهقفلا نم كانه -4
خالف ىلع ) حورلا خفن لبق ىتح هزيجي مهضعبو ، لمحلا نم ىلو
ناك املكو ،( رهشأ 4 دعب وأ اموي نيعبرأ دعب حورلا خفن متي ىتم

األ نيعبر األ لبق كلذ ناك املكو ، رهظأ ةصخرلا تناك ىوقأ رذعلا
. ةصخرلا ىلإ برقأ ناك ىلو

، ميثأ دتعم رجاف ودع نم ةملسملا ةرحلا باصتغا نأ بير 5-ال
ا ةرمث - نينجلا اذه هركت يهو ، اهلهأ ىدلو ، ةملسملا ىدل يوق رذع
اهب ىتفي ةصخر هذهف ، هنم صلختلا ديرتو - موشغملا ءادتع ال

. لمحلا نم ىلو يفاألماياأل ةصاخو ، ةرورضلل

يف ةبيصملا هذهب تيلتبا يتلا ةملسملا ىلع جرح ال هنأ ىلع -6
اذإو ، هطاقسإ ىلع ربجت نأ نود نينجلا اذهب ظفتحت ،نأ اهسفن
وهف هتعضوو ، لمحلل ةداتعملا ةدملا اهنطب يف ىقبي نأ هل ردق
ىلع دلوي دولوم لك ): ملسو هيلع هللا ىلص قلا امك ، ملسم لفط

. يراخبلا هاور ( ةرطفلا

نأ ًاهقف ررقملا نمو اإلسالم، يهو ديحوتلا نيد يه ةرطفلا و
هل نميف اذهو ، ًانيد نيوب األ ريخ عبتي هيوبأ نيد فلتخا اذإ دلولا
ىلعو ، بير بال ملسم لفط هنإ هل؟ بأ ال نمب فيكف ، فرعي بأ

، هتيبرت نسحو ، هيلع قافن ،واإل هتياعر ىلوتي نأ ملسملا عمتجملا
الة. تبملا ةنيكسملا األم ىلع ءبعلا عدي وال



داهجلا و ديحوتلا (14)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

ال اممو ، تنعلا و ةقشملا و جرحلا عفر اإلسالم دعاوق نم ناك املو
ناودعل تضرعت اذإ اهتفع ىلع ةصيرحلا ةملسملا ةاتفلا نأ هيف كش

ىقبت نأ اهفرش ،وأ اهتعمس ىلع كلذل ةجيتن تفاخو ، يشحو
ضرمل ضرعتت نأ ً،وأ ثمال لتقلا ك لألىذ ضرعتت نأ وأ ةذوبنم

ي راعلا ىقبي نأ ،وأ ءيش اهلقع يف اهبيصي نأ ،وأ يبصع وأ يسفن
دجي ال دولوملا اذه نأ ،وأ هيف اهل بنذ ال رمأ يف ، اهترسأ القح
نأ اهيلع جرح ،فال كلذك األرم ناك :نإ لوقأ هب، ذولي ًانمآ ًاناكم
نم حبصأ هنأ ةصاخو ، هيف حورلا جولو لبق نينجلا اذه طقست

لئاسولا مدقت الًوأال،عم ماح تناك اذإ ةأرملا فشتكت نأ لهسلا
اإل رمأ ناك املكو األلو، عوبس األ ذنم لمحلا فشتكت يتلا ةيبطلا
،و رسيأ اهب لمعلا ،و عسوأ ةصخرلا لااألذخب جم ناك ًاركبم طاقس

."أ.هـ. ملعأ هللا

نم اهب قحلي دق امل هطاقسإ يف اهيلع جرح ال هنأ الةص وخلا
امأ هيف حورلا خفن لبق كلذ نوكي نأ ىلإ ىعست نكلو ديدش ررض

ألن ألدح بسني فال دلولا امأ ، هطاقسإ مدع لص فاأل خفنلا دعب
فال جاوزلا امأ بسنلا هل تبثي فال مرحم قيرط نم ءاج اذإ نينجلا
نيب حضاو قرفلا و ةبصغملا ةملسملا حةلا يف هيلإ بودنم هنأ كش
ءاملعلا شاقن لوحتي نأ ةقيقح ملؤملا نمل هنإو ةينازلا و ةبصتغملا
ةبيصملا ىسانتنو بئاصملا هذه لثمل ةيئزج لولح نع ثحبلا ىلإ
مكحتو ةيعضولا نيناوقلا ب مكحلا يهو اهنع لفاغتنو مظع األ
بئاصم نم األةم ىلع كلذ رج امو نيملسملا باقر يف تيغاوطلا

نم لا حلا هيلإ لصو امو اللبالاهد تحاو اهيلع اهءادعأ طيلست اهنم
ىلع جرفتت ماكحلا شويجو ، اراهن اراهج نيملسملا ءاسن باصتغا
بيرق نم بئاصملا هذه اهينعت وال مهشورع ةسارحب ةلوغشم كلذ

.. ديعب وأ

ناميإو سإالم بلقلا يف ناك نإ دمك نم بلقلا بوذي اذه لثم ل

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (15)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (16)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

؟ ارفاك ةجوزلا يلو ناك اذإ جاوزلا دقع مكح

لا:191 ؤسلا مقر

6: رشنلا خيرات
2009/10/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

ةحصو ريخب نوكت نأ ىلا هللاعت لأس أو خيش اي مكيلع الم سلا
. ةديج

دعب ىنأ وه خيش اي يلا ؤسو ةنس نم رثكأ نم جوزتم انأ خيش اي
لهأ نم ةحيحص ةديقع ىلع نوكي نأ تيرحت نم عم دقعلا ءارجإ
نكي مل هنا رهشأب دقعلا ءارجإ دعب يل نيبت اهتوخإ أدح وهو ةجوزلا
عم ءايلو يفاأل دقتعيو نيدلا بسي لب املسم هعم دقعلا ءارجإ ءانثأ
ايلو نوكي نأ حلصي أهن تدكأت نأ دعب إال دقعلا هعم يرجأ مل ىنأ
مهفيو مزتلم هنأ لودع نم تاداهش ىلع ءانب يتجوزل ايعرش

والأ يرم نمأ هريح يف فأان خيش اي دقعلا اذه مكح .امف ديحوتلا
ةمحرو مكيلع الم ريخا..وسلا ىنع هللا مكازجو . لعفا اذام يرد

. هتاكربو هللا

هللا دبع دمح :أ لئاسلا

***

: باوجلا

.. كيف هللا كراب لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

ىلع هليكو وأ ةأرملا يلو هدقعي نأ حاكنلا ةحصل طرتشي وأال:
حاكن يلي ال رفاكلا إالنأ ءاملعلا روهمج بهذم وه امك حيحصلا

فالوالةي رفاكلا امأ هللا:" همحر ةمادق نبا ،قلا اعامجإ ةملسملا
يعفاشلا و مكلا مهنم ، ملعلا لهأ عامجإب لا، حب ةملسم ىلع هل

لك اذه ىلع عمجأ : رذنملا نبا قولا . يأرلا باحصأو ديبع وبأو
"أ.هـ. ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم

دوجو ألن دساف حاكن وهف هتيلوم حاكن رفاكلا يلولا دقع واذإ
يلو بال حاكنلا نأ ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذ دقو ، همدعك يلولا اذه
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د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

... ةيفنحلل خالاف حيحص ريغ

امأو ، ناز وهف هداسف ادقتعم هيلع مدقأ نم دسافلا حاكنلا اذهو
هحاكن ىلع بترتيو ، ايناز دعي ال هنإف هتحص ادقتعم هيلع مدقأ نم

، دلولا هيلإ بسنيو ، رهملا همزليف : حيحصلا حاكنلا ماكحأ رثكأ
كيلع مثإ وال انز دعي ال يخأ كحاكنف اذل ... قلط ول طالهق عقيو
ماكحأ رثكأ هيلع بترتيو ، يلولا رفكب ملعت نكت مل كنوك هيف

ىلإ ىعست اآلننأ كيلع بجاولا إالنأ انلق امك حيحصلا حاكنلا
تقو ارفاك ناك قباسلا يلولا نأ تدكأت ىتم - داسفلا اذه حيحصت

...وهللا كتجوزل ملسم يلو دوجو عم دقعلا ديدجتب - حاكنلا دقع
. ملعأ

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا
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د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

؟ ةيرئازجلا ذاقن لإل ةيم اإلسال ةهبجلا لوح

لا:135 ؤسلا مقر

6 : رشنلا خيرات
2009/10/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

احرش ديرأ .. مكاوثمو اناوثم ةنجلا لعجو مكايبو هللا مكايح
اإلسال ةهبجلا ةيضق لوح مكيف هللا كراب ةيعرشلا الباألةلد صفم

يسايس بزحك تاباختن يفاال اوكراش مهنأ ثيح رئازجلا يف ةيم
يلعب مكيأر امو اذهب مكيأر ,امف ةعيرشلا قيبطت ناك مهفده ّنأ ولو
ناك المذإا سلا هيلع فسوي يبنلا ب هليلدو ةكرحلا دئاق بئان جاحلب
لعجو هللا مكظفح مكلوق ,امف ارفاك ناك زيزعلا و زيزعلا دنع اريزو

. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم وسلا تانسحلا نازيم يف مكلا معأ

يسلدن األ ةداتق وبأ : لئاسلا

***

: باوجلا

ىلع هللاو لوسر ىلع الم ّسلا الةو ّصلا هللاو دمحلا هللاو بمس
ذاقن اإل ةهبج لا جر ركشن ةيادب : دعب امأ وااله نم و هبحص و هلآ
نب يلع خيشلا و يندم يسابع ذاتس األ اهتداق ةّصاخ و ةيرئازجلا
دمحم وبأ لضافلا خيشلا مهسأر ىلع و اهلا جر هللا محر ،و جاح

لألةّم هومّدق ام ىلع ، يناشح رداقلا دبع ذاتس واأل يطارش
إل اقدص ةيعاس ، ماظنلل اضراعم ابزح ةهبجلا تناكف ، ةيرئازجلا
ىّتح الت زانتلا وال تامواسملا اهنيح اهلا جر لبقي هللامل عرش ةماق
نحن و لفغن نأ ربكلا نم ،وّنإ ديعبلا و بيرقلا هفرعي ام عقو
اهومّدق يتّلا ماسجلا تايحضتلا نع هلا جر وأ بزحلا اذه نع مّلكتن

ةعيبط نم اذه و ءاطخأ ةّمث تناك معن ، ملسملا يرئازجلا بعشلل
ىلع ىلا هللاعت همحر ديعسلا دمحم خيشلا ناك دقل ّداج،و لمع ّلك
ىلع نلعأ امدعب ذاقن اإل ةهبج ةريسم هيف مّيقُي باتك فيلأت ةبهأ
نود اللحتلا ضلا و ردغلا دي إالّّنأ يبزحلا لمعلا ةعاجن مدع
داهجلا روغث يف اطبارم هللا همحر لتُق ثيح ميظعلا عورشملا اذه

ناك نم رئاس و ءادهشلا يف هلبقتي هللانأ لأسن ابستحم ارباص و
. هعم



داهجلا و ديحوتلا (19)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

و يبزحلا لمعلا مومع نع لأسي نأ لئاسلا نماألخ ىّنمت أ ُتنك و
يف حايلا ةدوجوم ريغ اهّنأ و اميس ال ذاقن اإل ةهبجب هصخي ال
نرقلا نم تانيعستلا طسو يف ماظنلا اهّلح امدعب ةيسايسلا ةحاسلا

اهب،ونإ تزاف يتّلا تاباختن اإل جئاتن ىلع اإلقنالب دعب يضاملا
يّبحم ضعب ةفطاع ىوتسم ىلع ةدوجوم الزتلا امّبر تناك
دحأ وه حايلا ذاقن اإل ةهبج يف كلاالم نم رثكُي يذّلا ،ف اهتاداق

اهل. بّصعتم ،واّمإ اهيلع لماحتم اّمإ امومع نيلجر

و هجو نم رثكأ نم عرشلل فلا خم وه امومع يبزحلا لمعلا
يف هتسفانم ديرت ثيح نم ماظنلل ةيقادصم يطعُت اهّنأ اهرطخأ

مصخلا مارتحا عم مكحلا ىلإ لوصو هّنكل ، مكحلا ىلإ لوصولا
اذهل عضخت و مرتحت نأ ةيلق األ ىلعف زوفلا يف مصخلا دواع اذإف

ب رارقإ إالّبهللا،ّمث ةّوق وال لوح وال اضر و رارقإب زوفلا
و اهجمارب تناك امهم بازح األ ىوق نيب ةطلسلا ىلع لوادتلا
األلق ىلع تتبثأ دق ىرخأ ةهج نم ،و اهتايجولويدإ و اهتاسايس
،ف ةدسافلا ةمظن األ رييغتل يبزحلا لمعلا ةعاجن مدع ىلع براجتلا
و ماعلا اإلقنالب ىحنم ىحني نأ الّدب اإلساليم ملا علا يف رييغتلا
مل اذهف ةروانملا ،اّمأ ىلا هللاعت ةعيرشل ةضراعملا نيناوقلل لماشلا

ايسايس ثماال مكل يطعأ ة،و يسيلوبلا ةمظن األ هذه عم عفني دعي
با هتارود دحأ يف يرئازجلا ناملر بلا تّوص : ماهف لأل ةمولعملا برقي

رارقب اذإف ، رئازجلا جراخ نم رمخلا يدار تسا عنم ىلع ةيبلغ أل
يدار تساب حمسي و ناملر بلا هيلإ لّصوت ام يغلُي - ةقيلفتوب – يسائر

،و ةمظن األ هذه لثم يف تاناملر بلا هذه نم نذإ ةدئافلا امف . رمخلا
و سلا جملا هذه ضالل نايب يف يفكت ةيرهوج ةلأسم نع لفغت ال
يف تيوصتلل رمخلا يدار تسإ رارق ،يأ رارقلا اذه ضرعُي :نأ يه

، ةلودلا نيد ّنأاإلسالم روتسدلا يف ةيناثلا اهتدام يف معزت ةلود
تافتل اإل مدع وه و هيلع تّوصملا رارقلا هّنمضتي ام ىلإ لّمأت ّمث
ةرورضلا ب ةمولعم ةلأسملا ّنأكف بلاالد يف عونصملا رمخلا ىلإ

. اهزاوج

لخدت ةيبزحلا ّنأ وه اهب موقلا ّلدتسي يتّلا األةلد ىوقأ نم وّنإ
تدّيُق يتّلا طباوضلا ىلإ لّمأتي يذّلا ،و ةلسرملا حلا صملا ةرئاد يف

ءاش نإ انيقي ملعيل انئاملع نم اهب نيلئاقلا دنع ةلسرملا حلا صملا اهب
نم وه لب ةلسرملا حلا صملا نم وه سيل يبزحلا لمعلا هللاأّن
ّلك عيدبت ةركنم ةعدب ةيبزحلا ّنأ انلوق نم مزلي ،وال ةركنملا عدبلا

هطباوض هل اذهف ، ةيبزحلا راطإ يف لمعلا ىلإ هداهتجا هب لصو نم
. حلصُت اّمم رثكأ دسفُت ةيبزحلا حلا ّلك ىلع ،

مكح تحت ةرازولا هلوبقو الم ّسلا الةو ّصلا هيلع فسوي ةّصق اّمأ
لوخد زاوج ىلع يلدال وأ ةعيرذ ةّصقلا هذه لعج نمف ، رفاك

نم اذه و ريبك قراف عم سايق ،ووه دعبأ دقف ةيكرشلا تاناملر بلا
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د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

يه الم سلا هيلع فسوي اندّيس اهب لبق يتّلا ةرازولا ،ف سايقلا دسفأ
رفاكلا مكاحلل نكي ومل اهتارارق يف ةّلقتسم كلذك و ةيذيفنت ةطلس
يتّلا تارارقلا ىلع وال فسوي اندّيس ىلع وال ةرازولا ىلع ةطلس
ُكِلَمْلا َلا :"َقَو ىلا عت الم،قلا سلا هيلع فسوي اندّيس اهيلإ لّصوتي
ٌنيِكَم اَنْيَدَل َمْوَيْلا َكَّنِإ َقَلا ُهَمَّلَك اَّمَلَف يِسْفَنِل ُهْصِلْخَتْسَأ ِهِب يِنوُتْئا
َكِلَذَكَو * ٌميِلَع ٌظيِفَح يِّنِإ ِضْرَأْلا ِنِئاَزَخ ىَلَع يِنْلَعْجا *َقَلا ٌنيِمَأ

ْنَم اَنِتَمْحَرِب ُبيِصُن ُءاَشَي ُثْيَح اَهْنِم ُأَّوَبَتَي ِضْرَأْلا يِف َفُسوُيِل اَّنَّكَم
اوُنَمآ َنيِذَّلِل ٌرْيَخ ِةَرِخآْلا ُرْجَأَلَو * َنيِنِسْحُمْلا َرْجَأ ُعيِضُن َوال ُءاَشَن

." َنوُقَّتَي اوُناَكَو

و ةيبلغ األ رارق ىلإ ةعضاخ ةيعيرشت ةطلس يهف تاناملر بلا اّمأ
خيشلا نع اّمأ . ةذفانلا ىوقلا الت خدت و ةيذيفنتلا ةطلسلا زازتبا
قداص لجر ، رئازجلا لا جر نم دحاو وهف هللا هظفح جاح نب يلع
يذّلا فقاوملا ب عداص هب، نمؤي يذّلا قحلا يف ءيرج ، هفقاوم يف

نم ةعبانلا هتارايتخإ مرتحن المئ، ةمول هللا يف فاخي ال اهاّنبتي
امك هفلا خن اعبط ، هبيسح هللا و هبسحن داهتج لال لهأ ووه هداهتجا
ّمث نم و رئازجلا يف عاضو لااأل حل ماعلا صيخشتلا يف انفلا خي وه
ةمزأ نأاألةمز ىري وهف ، عضولا ةجلا عم ةيلآ ديدحت يف فلتخن
هتليضف نم كلاالم اذه ، ايسايس نوكي نا الّدب ّلحلا و ةيسايس
لمعلا وه يسايسلا ّلحلا ب ينعي لهف ، رثكأ حيضوت ىلإ جاتحي
عجاري نأ يلع خيشلا نم وجرنف كلذك األرم ناك نإ ، يبزحلا
ققدي و لبقتسملا و رضاحلا و يضاملا يف لّمأتي و رثكأ ةلأسملا
يقاب نع ةلصفنم ةلود تسيل رئازجلا ملا،ف علا يف يرجي اّمع رظنلا
احنم ذخأ نامي اإل ركسعم و رفكلا ىوق نيب يلا حلا عارصلا ملا،ف علا
امدعب مويلا ثحبت يه و اهباينأ نع رفكلا ىوق ترّشك ثيح رخآ

يه لبقت ،فال اهساقم ىلع سإالم نع نيّرم األ يداهجلا رايتلا اهقاذأ
ترايتخ اإل باحصأ هلبقي لهف ، لولحلا فاصنأب - رفكلا ىوق -يأ

ةنأ يسايسلا تارايتخ اإل باحصأ ىضري له ؟؟،مأ ةيسايسلا
هللاو انبسح ؟؟،و نيدهاجملا مهناوخإ ةهجاوم يف مه اونوكي
ىلع األ يبأ ةّم عللال داهجلا باتك ةءارق وجرأ . ليكولا معن

. ىلا هللاعت ءاش نإ هباب يف عفان هّنإف هللا همحر يدودوملا

: ربنملا يف ةيعرشلا ةنجللا ةباجإ
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د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

ةموكح سرادم يف سردمك لمعلا مكحام
؟ قارعلا يف تيغاوطلا

لا:92 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

6 : رشنلا خيرات
2009/10/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

ةموكح سرادم يف سردمك لمعلا مكح ..ام مكيلع الم سلا
. اهيلإ باستن اال مكحو قارعلا يف توغاطلا

يفلسلا ةديبع وبأ : لئاسلا

***

: باوجلا

و ءايبن األ متاخ ىلع الم الةوسلا وصلا نيملا علا بر هلل دمحلا
، نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهعبت نمو هبحصو هلآ ىلعو نيلسرملا

: دعبو

مكح ،نأ ىضريو بحي امل كايإو هللا انقفو لئاسلا يخأ ملعإ
قارعلا يف كلذ ناكأ ءاوس ةيتوغاطلا ةيموكحلا فئاظولا يف لمعلا
داسو رفكلا ماكحأ اهيف تلع يتلا نيملسملا نمبالد اهريغ يف وأ

نأ امإ : ماكحأ ثالةث ىدحإ نع جرخي ـال ناعتسملا ـوهللا اهباحصأ
مكح لك ، ًاهوركم نوكي نأ امإو ًامرحم نوكي نأ امإو ًارفك نوكي
كلتل ًايلوت نمضتت ةفيظولا تناك اذإف ، هطانم قيقحت بسحب

، مهنيناوقو مهتاعيرشتلو مهل ةرهاظمو ةرصانمو ، اهلهأو تاموكحلا
نع اهيلإ مكاحتلا وأب اهب مكحلا وأب اهيلإ ةوعدلا ب كلذ ناك ءاوس
رفك وه فئاظولا هذه لثم يف لمعلا نأ كش فال اهب لوبق وأ ىضر
نمو ىلا، عتو هناحبس هللا نيد نع ةرفاس ةدرو حارص كرشو حاوب
يذلا توغاطلا بانتجا لصأ ضقن دقف فئاظولا هذه لثم يف لمع

. هقيقحتب إال دحأ سإالم حصي ال

ىلع ةيتوغاطلا تاموكحلا كلت ةناعإ نمضتت ةفيظولا تناك اذإو
امو بئارضلا و سكملا ةابج لثمك لطابلا ب مهلا ومأ لكأو سانلا ملظ
ابرلا لكأ ىلع اهتناعإ وأ نيملسملا بالد ضعب يف كرامجلا ب ىمسي
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هثلا ثلا ةعومجملا

مهريغو نيعرازملا و راجتلل ةيوبر ضورق نم همدقت خاللام نم
نوكيف كلذ، ىلع نيربجم نوحبصي ثيحب مهيلع قييضتلا دعب
لمعلا نإف ، اهيلع ًادهاش وأ ةيوبرلا الت ماعملا كلتل ًابتاك فظوملا

يف لمع نمو ، رئابكلا نم ةريبكو ًاعطق مارح فئاظولا هذه لثم يف
توغاطلل بجاولا بانتج مكلااال ققحي مل هنإف فئاظولا هذه لثم

وأ اهبكتري يتلا ةيصعملا بسحب فعضيو ملسملا ناميإ صقني يذلا
نيمكحلا يطانم دحأ نمضتت ال ةفيظولا تناك اذإ امإو . اهيلع نيعي

، مهينذؤمو مهئابطخو فاقو األ ةمئأك كالامه، وأ نيقباسلا
يفظومو ، ميلعتلا و ةيبرتلا تارازو يف نيفظوملا وأ نيسردملا كو

نوكي يتلا فئاظولا نم اهريغو تايدلبلا يفظومو ةحصلا تارازو
رغاص ليلذو تاموكحلا كلت داوسل رثكم هنأ اهيف لماعلا لا وحأ لقأ
نم ءيش اهللختي مل نإ - فئاظولا هذه لثمف ، اهتأطو تحت
ًافنآ اهانركذ يتلا ماكح نماأل ثلا ثلا مكحلا تحت جردنت - يصاعملا
بانتج مكلااال ققح دق اهيف لماعلا نوكي ال يتلا ،و ةهاركلا وهو

. توغاطلل بحتسملا

يف هاعرو ىلا هللاعت هظفح يسدقملا دمحم وبأ دلا ولا انخيش قلا
يذلا :ف ةقاوس ؤساالت يف ةقارش اإل هتلا سر نم ةيناثلا ةلأسملا
هذه نع ًاديعب نوكي نأ دحوملا لألخ بحن اننأ ): هلوقنو هانلق
لك ةايح جاهنم نأ كش اهل،وال هبانتجا مكلا باب نم تاموكحلا
كلذف { توغاطلا اوبنتجاو هللا اودبعا ىلا:{نأ عت هلوق وه دحوم

لإل ضقان هكرتو نامي لإل طرش وه ام هنم نكل هللا"، "الهلإإال ىنعم
ًاراتخم هيلإ مكاحتلا بانتجاو توغاطلا ةدابع بانتجاك ، نامي

ىلع مسقلا وأ ةيرفكلا هنيناوقو هتاعيرشت ةسارح بانتجاو
لإل صقان هكرتو نامي مكلااإل نم وه ام هنمو كلذ، وحنو اهمارتحا
داوس ريثكت وأ ةنهادملا و نوكرلا ريسيك نامي لإل ضقانب سيلو نامي
ةيشاح يف خيشلا بقع .أ.هـ،مث يصاعملا نم كلذ وحنو مهملظ

، يصاعملا هذه نأش نم نيوهتلا اذه نم مهفي :وال هلوقب ةلأسملا
نمو ، تارفكملا نع اهزييمت دارملا نكلو رئابكلا نم وه ام اهيف نإف

نماآل ريثك يف لجو هللازع هركذ يذلا ديعولا هيفكي بلق هل ناك
تدك دقل كانتبث :{ولوالنأ ريسيلا نوكرلا يف ىلا عت هلوقك تاي
تامملا فعضلا و ةايحلا فعض كانقذ أل يلقالًاذإ ًائيش مهيلإ نكرت

[. اريصن انيلع كل دجت ال مث

ةمكاحلا ةيتوغاطلا تاموكحلا ىلإ باستن واال لمعلل ةبسنلا ب اذه
و ةيتوغاطلا قارعلا ةموكح يف لمعلا امأو ، ةماع نيملسملا يفبالد

نارين تمرضأ دقو اهيف لا حلا وه امك لا ،وحلا اهيلإ باستن اال
ديدنتلا و كرشلا لهأ نم مهبانذأو بيلصلا داّبع نيب ترّعسو برحلا

نيب ةكرعملا ىحر ترادو ، ديحوتلا دونجو اإلسالم ةامح نيبو
مثأي وال رفكي ال سردملا ناك اذإف ، ناطيشلا ءايلوأو نمحرلا ءايلوأ
نم ثمال اهوحنو تايضايرلا ك ةحابملا داوملا ضعبل هسيردت يف



داهجلا و ديحوتلا (23)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

الدب هنإف اهب، نيمكاحلا و نيناوقلل اديجمت اهيف سيل يتلا داوملا
ًاكرات اذهاإلتحالل؛ لظ يف نيدهاجملا هناوخ ذاخالإل ناك اذإ ٌمثآ

اإل خيش ،قلا نايع األ ضورف مهأ نم وه يذلا هللا ليبس يف داهجلل
نيدلا دسفي يذلا لئاصلا ودعلا ىلا:( هللاعت همحر ةيميت نبا سالم
ىربكلا ىواتفلا .)أ.هـ. هعفد نم نامي اإل دعب بجوأ الشيء ايندلا و

تيوفت مدع ىلع صرحت نأ لئاسلا األخ اهيأ كيصونف كلذلو
تعفر يتلا اإلسالةيم قارعلا ةلود دونج نم نوكت نأ يف ةصرفلا

وأل اهيف نيلماعلا نم نوكت نأ ىلع صرحاو داهجلا و ديحوتلا ءاول
ف اهلهأ داوس ريثكت إال عطتست مل ول ىتح اهتودع يفو اهترصن لج
هيلإ انبرقي ام ىلع ًاصرح كايإو هللا انداز كلذ، يف ىناوتت ال
دمحم انيبن ىلع هللا ىلصو ، مكحأو ملعأ وهللا اذه انع. هيضريو

. نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
رونلا وبأ خيشلا

ينيطسلف لا



داهجلا و ديحوتلا (24)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

ا بلكلا و ةأرملا و رامحلا الة صلا عطقي : ثيدح لوح
؟ دوس أل

لا:149 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

6 : رشنلا خيرات
2009/10/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

هللا.. ةمحرو مكيلع الم سلا

يذلا ثيدحلا نع اثدحتم لوقي سوردلا دحأ يف مهدحأ تعمس
صالهت عطقي هنإ .." هيف ءاج يذلا و هنع هللا يضر رذ وبأ هاور
هذهب سيل ثيدحلا نأ .."قلا دوس األ بلكلا و ةأرملا و رامحلا

مث .. رامحلا و بلكلا و ةأرملا نيب ىواسي نأ نكمي فيكف ، ةروصلا
، تلا قف ثيدحلا اذه نع تلئس امل ةشئاع انمأ ناسل ىلع كالام ركذ
: نولوقي اوناك ىراصنلا و دوهيلا هللا نعل وه: امنإو كلذك سيل وه
لثم نع تثحب دقو األوسد" بلكلا و ةأرملا و رامحلا الة صلا عطقي
كلا اذه لثمل ناك نإ قثوتسأ نأ تببحأف .. ادبأ هيلع فقأ ملو كلذ

؟ لصأ الميأ

ةدابع : لئاسلا

***

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

، هحيحص يف ملسم هاور حيحص هنع هللا يضر رذ يبأ ثيدح
اميف هيلع عقأ ملف "... ىراصنلا و دوهيلا هللا نعل " ةشئاع ثيدح امأ
نم روهمجلا بهذ دقف رذ يبأ ثيدحل ءاملعلا مهف ...امأ هيف تثحب
ركذ امم ءيش الة صلا عطقي ال هنأ ىلإ ةيعفاشلا و ةيكلا وملا ةيفنحلا
عطقي يذلا نأ مهدنع روهشملا يف ةلبانحلا بهذو ، ثيدحلا يف

دنع يورو ، ةأرملا و رامحلا نود طقف دوس األ بلكلا وه الة صلا
الة.. صلا نوعطقي مهتث نأثال دمحأ نعاإلمام ةياورو فلسلا ضعب
هنيب رمف ةرتس ىلإ ىلص "اذإ عومجملا هباتك يف يوونلا قلااإلمام

وأ رامح وأ دوسأ بلك وأ رفاك وأ ىبص وأ ةأرما وأ لجر اهنيبو



داهجلا و ديحوتلا (25)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

واأل دماح وبأ خيشلا قلا اندنع صالهت لطبت ال باودلا نم اهريغ
لطبت قلا هناف يرصبلا نسحلا إال ملعلا لهأ ةماع قلا هبو باحص
لطبت قحساو دمحا قولا دوس األ بلكلا و رامحلا و ةأرملا رورمب
ثيدحب بلكلا يف امهلو نسحلل جتحاو طقف دوس األ بلكلا رورمب
لوسر قلا:قلا هنع هللا يضر رذ ىبأ نع تماصلا هللانب دبع

اذإ هرتسي هناف ىلصي مكدحأ ماق اذإ ": ملسو هيلع هللا يلص هللا
ةرخآ لثم هيدي نيب نكي مل اذإف لحرلا ةرخآ لثم هيدي نيب ناك

رذ ابأ اي تلق قلا دوس األ بلكلا و ةأرملا و رامحلا صالهت عطقي هناف
نبا اي قلا رفص األ بلكلا نم رمح األ بلكلا نم دوس األ بلكلا امبلا
قفلا ينتلأس امع ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسر تلأس يخأ
ق هنع هللا ىضر ةريره يبأ نعو ملسم هاور " ناطيش دوس األ بلكلا
و ةأرملا الة صلا عطقي ": ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لا:قلا
الة صلا عطقي " هعفر سابع نبا نعو ملسم هاور " بلكلا و رامحلا

ةمركع نعو حيحص دانسإب دواد وبأ هاور " بلكلا و ضئاحلا ةأرملا
" ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسر نع هبسحأ قلا سابع نبا نع
و ريزنخلا و رامحلا صالهت عطقي هناف ةرتس ريغ ىلإ مكدحأ ىلص اذإ
يلع هيدي نيب اورم اذإ هنع ئزجيو ةأرملا و يسوجملا و يدوهيلا
دواد وبأ ىورو اركنم هلعجو هفعضو دواد وبأ هاور " رجحب هفذق

روهمجلا و انباحص أل جتحاو ةفيعض عونلا اذه نم ةريثك ثيداحأ
صلا عطقي ام اهنع هللا يضر ةشئاع دنع اوركذ قلا قورسم ثيدحب

وكلاال رمحلا ب انومتهبش " تلا قف ةأرملا و رامحلا و بلكلا اوركذف الة
ريرسلا ىلع انأو ىلصي ملسو هيلع هللا يلص يبنلا تيأر دقل ب
سابع نبا نعو ملسمو يراخبلا هاور " ةعجطضم ةلبقلا نيبو هنيب

يلص هللا لوسرو ناتأ رامح ىلع ابكار تلبقأ قلا" امهنع هللا يضر
يدي نيب تررمف رادج ريغ ىلإ ىنمب سانلا ب ىلصي ملسو هيلع هللا
ملف فصلا يف تلخدو عترت األنات تلسرأو تلزنف فصلا ضعب
سابع نبا لضفلا نعو ، ملسمو يراخبلا هاور " دحأ يلع كلذ ركني
نحنو ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسر اناتأ " قلا امهنع هللا ىضر

انل هرامحو ةرتس هيدي نيب سيل ءارحص يف يلصف انل ةيداب يف
ق نسح دانسإب دواد وبأ هاور " كلذ امفبىلا هيدي نيب ناثبعت هبلكو
هيلع هللا يلص هللا لوسر نع ناربخلا فلتخا اذإو ، دواد وبأ لا
تنك " قلا سابع نبا نعو هباحصأ هب لمع ام ىلإ رظن ملسو
يلصي ملسو هيلع هللا يلص يبنلا و انئجف ناتأ يلع لضفلا فيدر

ملف مهيديأ نيب ترمف فصلا انلصوف اهنع انلزنف ىنمب هباحصأب
. حيحص نسح ثيدح قولا يذمرتلا هاور " صالمهت عطقت

نمف اهب اوجتحا يتلا ةحيحصلا ثيداح األ نع باوجلا امأو
و يباطخلا و يعفاشلا هب باجأ ام امهنسحأو امهحصأ نيهجو
نع عطقلا عطقلا ب دارملا نأ نيثدحملا و ءاهقفلا نم نوققحملا
الةقلا صلا دسفت اهنأ ال اهيلإ تافتل واال اهب لغشلل ركذلا و عوشخلا



داهجلا و ديحوتلا (26)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

دحا سابع نبا نا ليوأتلا اذه ةحص يلع لديو هللا همحر ىقهيبلا
هلمح هنا سابع نبا نع ىور ،مث كلذب الة صلا عطق ( ثيدحلا ) ةاور

انباحصأ هيعدي ام امأو هدمتعن يذلا وه باوجلا اذهف ةهاركلا يلع
نوك نم مزلي وال هيلع ليلد ذإال لوبقمب سيلف خسنلا نم مهريغو
نوكي نأ األرم رخآ يف ىهو عادولا ةجح يف سابع نبا ثيدح

األ يف ررقتو ملع دقو هدعب عطقلا ثيداحأ نوك نكمي ذإ اخسان
ناكل خسنلا لمتحا ول هنا عم اخسان نوكي ال اذه لثم نأ لوص
هذهو اهنم شيء در هيف سيل ذإ هيلع امدقم ثيداح األ نيب عمجلا

."أ.هـ. ملعا وهللا ةفورعم ةدعاق اضيأ

و ةأرملا نيب يواسي هنأ ىوعدب ثيدحلل هنع تلقن نم راكنتسا امأ
الةوأ صلا عطقب نيروكذملا كارتشا ألن دودرمف .. ةروكذملا باودلا
مهفو دساف المز اذه ،لب مهيواست هنم مزلي ؛ال اهعوشخ عطق
ِّرَبْلا يِف ْمُهاَنْلَمَحَو َمَدآ يِنَب اَنْمَّرَك ْدَقَلَو ): ىلا عت هلوقب دودرم لطاب
اَنْقَلَخ ْنَّمِم ٍريِثَك ىَلَع ْمُهاَنْلَّضَفَو ِتاَبِّيَّطلا َنِم ْمُهاَنْقَزَرَو ِرْحَبْلا َو

. ملعأ ).وهللا اًليِضْفَت

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (27)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

دجوت ال ثيح زاوح األ ميلقإ يف ةعمجلا صالة لوح
؟ ةنسلا ألله دجاسم

لا:230 ؤسلا مقر

7 : رشنلا خيرات
2009/10/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

ا ميلقإ يف ناريإ يف ةعامجلا و ةنسلا لهأ نم ..انأ مكيلع الم سلا
دجاسم انيدل سيل و نومولظم نحن نوفرعت امكو , يبرعلا زاوح أل

صالة يلصن نأ زوجي له وه ...سؤيلا ءاملع وال ةنسلا ألله
و ةنسلا ألله دجاسم انيدل سيل هنأب انملع ؟ لزنملا يف ةعمجلا

. اركشو ... ةعامجلا

maniavai: لئاسلا

***

: باوجلا

لا حلا ناك ...نإ لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو
ةمئأ نم مكلوح نم لكو مكل دجاسم دوجو مدع نم تركذ امك

إال مهءارو صالمكت حصت ال ةضفارلا -و ةضفارلا نم مه دجاسملا
تايرفك نم ةضفارلا هيلع امب نيدي ال هنا مهدحأ نع متفرع نإ
عدبلا لهأ فلخ الة صلا مكحك اهفلخ الة صلا ريصتف اعدتبم حبصيف
مهلا حتنا نم ةضفارلا نع فورعم وه امك مهلا ح ماد امف -إوال
مكدحأ تيب يف عامتج اال مكيلعف ، مهدنع ةفورعملا ةيرفكلا دئاقعلل

مكيف بطخيو ةريغص ةفئاط متنك ولو ، كلذ وحن وأ هتعرزم وأ
ةموكحلا شطب نم نوفاخت متنك نإ امأ .. ةعمجلا نولصتو مكدحأ
ةعمجلا مكنم لك يلصي اهدنعف كلذ لعف نوعيطتست وال ةيضفارلا

مكقح يف ةعمجلا طئارش عامتجاو داقعنا مدعل ارهظ هتيب يف
ددعلا يف ءاهقفلا نيب خالف ىلع - عامتج اال لوصح اهنمو
نيتعكر صالاهت ىري ءاهقفلا ضعبو - ةعمجلا صالة ةحصل طورشملا



داهجلا و ديحوتلا (28)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

جرفو هللا مكناعأ .. ملعأ وهللا األلو حجارلا و درفنملل ىتح ةعمج
هندل نم مكل لعجو ايلو هندل نم مكل لعجو مكبرك فشكو مكنع

.. اريصن

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (29)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

؟ زاقوقلا نيدهاجملا ةديقع نع لا ؤس

لا:252 ؤسلا مقر

: رشنلا خيرات
2009/10/8

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

... مكيلع الم سلا

زاقوقلا ة رامإ يف نيدهاجملا انناوخإ ةديقعو جهنم وه يلا:ام ؤس
؟

ahmar: لئاسلا

***

: باوجلا

هللا.. لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا

ةديقع يه مهتديقع زاقوقلا ةرامإ يف نودهاجملا ميركلا اناخأ
لهأ جهنم ىلع ريست هللا لضفب مهترامإو ةعامجلا و ةنسلا لهأ

مهرابخأ عباتي نمو .. داهجلا و داقتع اال يف ةعامجلا و ةنسلا
قحلا جهنملا ينبت ىلع مهصرح فرعي مهتاباتكو مهتارادصإو

و ةنسلا لهأ جهنم ىلع ةماقتس واال ىلا هللاعت ةاضرم يرحتو
يفو زاقوقلا يف نيدهاجملا رصني نأ ىلا هللاعت لأسن .. ةعامجلا

.. ضر يفاأل ديحوتلا ةيارل نكمي نأو ناكم لك

يسدقملا دمحم وبأ : خيشلا ةباج إ



داهجلا و ديحوتلا (30)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

هللا ءادع أل تادسفملا رشنب ةراجتلا زوجي له
؟ نيدهاجملا ىلإ اهلا ومأ ليوحتو

لا:256 ؤسلا مقر

: رشنلا خيرات
2009/10/8

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

علاالةم انبيبحو انخيش ىلإ .. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا
لا ؤسلا تدرأ انخيشاي هللا.. هظفح يسدقملا دمحم يبأ دهاجملا
هللا ءادع أل طقف اهعيبو تاردخملا يف لا ثمك ةراجتلا ةلأسم نع
و ةدعلا ب مهمعدل نيدهاجملا ىلإ حابر واأل دو قنلا لهــهذ يوحتو

.. مكيف هللا كراب انوديفأ ؟؟ زوجي لهف داتعلا

1234: لئاسلا

***

: باوجلا

هللا.. لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا

ْمُتْبَسَك اَم ِتاَبِّيَط ْنِم اوُقِفْنَأ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ :(اَي ىلا هللاعت قلا
ْمُتْسَلَو َنوُقِفْنُت ُهْنِم َثيِبَخْلا اوُمَّمَيَت اَلَو ِضْرَأْلا َنِم ْمُكَل اَنْجَرْخَأ اَّمِمَو

.( ٌديِمَح ٌّيِنَغ َهَّللا َّنَأ اوُمَلْعاَو ِهيِف اوُضِمْغُت ْنَأ اَّلِإ ِهيِذِخآِب

:(نإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلا:قلا ةريره يبأ نعو
هب رمأ امب نينمؤملا رمأ هللا نإو ابيط إال لبقي ال بيط ىلا هللاعت

اوُلَمْعاَو ِتاَبِّيَّطلا َنِم اوُلُك ُلُسُّرلا اَهُّيَأ ىلا:(اَي عت قفلا نيملسملا
اوُلُك اوُنَمَآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ ىلا:(اَي عت ).قولا ٌميِلَع َنوُلَمْعَت اَمِب يِّنِإ اًحِلا َص
دمي ربغأ ثعشأ رفسلا ليطي لجرلا ركذ ).مث ْمُكاَنْقَزَر اَم ِتاَبِّيَط ْنِم
هسبلمو مارح هبرشمو مارح همعطمو بر اي بر اي ءامسلا ىلإ هيدي

لحي فال هيلعو . ملسم هاور هل) باجتسي ىنأف مارحلا ب يذغو مارح



داهجلا و ديحوتلا (31)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

ناك ولو هللا ءادعأو رافكلل كلذ ناك ولو ىتح تامرحملا ب ةراجتلا
و ءارقفلا وأ نيدهاجملا و داهجلا معد لثم ةنسح ةين ةيأ أللج كلذ
ق يذلا ناودعلا و اإلمث ىلع نواعتلا تحت جردني اذهو .. نيكاسملا
َّنِإ َهَّللا اوُقَّتاَو ِناَوْدُعْلا َو ِمْثِإْلا ىَلَع اوُنَواَعَت اَلَو ): هيف ىلا هللاعت لا
لا جملا اذه لثم يف لمعي ناك نم بات ول نكل ( ِباَقِعْلا ُديِدَش َهَّللا
ىلع هقفني نأ هلف مارحلا نم هبسك يذلا لا ملا نم صلختي نأ دارأو
ألله هيقبي نأ نم ريخ كلذف ؛ نيكاسملا و ءارقفلا ىلع وأ داهجلا
عأاله ثيدحلا ،وأللجاآلةيو تاردخملا راجت نم داسف واإل داسفلا

قافنإ وه امنإو ، ةقدصب سيل كلذ لعف نأ ىلع ملعلا لهأ صن
. ملعأ ..وهللا هوجولا ىلوأ ىلإ لا ملل هيجوتو

يسدقملا دمحم وبأ : خيشلا ةباج إ



داهجلا و ديحوتلا (32)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

؟ اإلساليم بزحلا نم ناملر بلا لخد نم مكح ام

لا:178 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/8

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

.. مكيلع الم سلا

اإلسال بزحلا ءاضعأ نم يقارعلا ناملر بلا يف لخد نم مكح ام
ريثكلا عجشو كرابو ، ةيضفارلا بازح عماأل فلا حتو لخدو يم،
يتلا و ناكيرم لأل ةيلا وملا ةوحصلا تاوق يف جولولل ةنسلا ءانبأ نم

نم ريثكلا يف مهذوفن فاعضإو نيدهاجملا درطو ءاذيإب تماق
. قارعلا قطانم

يقارعلا رمع يبأ : لئاسلا

***

: باوجلا

و ءايبن األ متاخ ىلع الم الةوسلا وصلا نيملا علا بر هلل دمحلا
، نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهعبت نمو هبحصو هلآ ىلعو نيلسرملا

: دعبو

ثالث مهيف ققحت دق مكلا ؤس يف رمع ابأ يخأ مهتركذ نيذلا نإف
. ةرفكم تاطانم

هللا نود نم عيرشتلا يف ةكراشملا ب لوبقلا وهف األلو: طانملا امأ
ِنيِّدلا َنِم ْمُهَل اوُعَرَش ُءاَكَرُش ْمُهَل :{ْمَأ ىلا عتو هناحبس هللا لوقي ،

لا ثمأ اهب للحي يتلا ةيعضولا نيناوقلا عيرشتف { ُهَّللا ِهِب ْنَذْأَي ْمَل اَم
نولطعيو هللا لحأ ام اهب نومرحيو هللا مرح ام تيغاوطلا ؤهالء

قحي ال يذلا ضر واأل تاوامسلا برب رفكو كرش وه هللا دودح اهب
ةيهول األ صئاصخ نم ةيصاخ وه عيرشتلا ؛ألن هريغ ألدح عيرشتلا
سلا جملا ببق تحت ىوضناو هللا نود نم عرش نمف ، ةيبوبرلا و
جراخ رفاك وهف ةيكرشلا اهفئاظو يف كراشو ةيتوغاطلا ةيعيرشتلا
ىتم ناسن :(واإل ةيميت نبا اإلسالم خيش لوقي ةلماإلسالم، نم



داهجلا و ديحوتلا (33)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

لّدب هيلع،وأ عمجملا الل حلا مَّرح ،وأ هيلع عمجُملا مارحلا لّلَح
ىواتفلا عومجم (. ءاهقفلا قافتاب ًارفاك ناك هيلع، عمجملا عرشلا

.(267/3)

نم انءاج امب رفك نمل موقلا ؤهالء يلوت وهف : يناثلا طانملا امأو
ـ لهجلا ب ةداهشلا و بيغلا عملا نومهتي نيذلا ضفاورلا نم قحلا

ةلأسم يف نولوقي امك ـ اريبك ًاولع نوكرشيو نولوقي امع هللا ىلا عت
نأو فرحم انيديأ نيب يذلا نآرقلا نأ نوعديو ، مهدنع ةءادبلا
هب لزن يحولا نأ نوعدي يذلا يمطافلا نآرقلا وه حيحصلا نآرقلا
روهش ةتس ةدمل اهيلع لوزنلا ب رمتساو اهنع هللا يضر ةمطاف ىلع

نينمؤملا مأ نوفذقيو ،!!! ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةافو دعب
لزن يذلا نآرقلا صن كلذب نيبذكم اهاضرأو اهنع هللا يضر ةشئاع

مهتايرفك نم كلذ ريغو .... تاوامس عبس قوف نم اهتءاربب
ءيش يف هللا نم سيلف ةرفكلا ؤهالء لثم ىلوت نمف ، مهتايكرشو

اَل اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ :{اَي ىلا عتو هناحبس هللا لوقي ، دترم رفاك وهو
ِهَّلِل اوُلَعْجَت ْنَأ َنوُديِرُتَأ َنيِنِمْؤُمْلا ِنوُد ْنِم َءاَيِلْوَأ َنيِرِفاَكْلا اوُذِخَّتَت
ْنَلَو ِراَّنلا َنِم ِلَفْسَأْلا ِكْرَّدلا يِف َنيِقِفاَنُمْلا !َّنِإ اًنيِبُم اًناَطْلُس ْمُكْيَلَع
ْنَأ اوُرَفَك َنيِذَّلا َبِسَحَفَأ عوال:{ لج }،قولا اًريِصَن ْمُهَل َدِجَت
ْلُق ! اًلُزُن َنيِرِفاَكْلِل َمَّنَهَج اَنْدَتْعَأ اَّنِإ َءاَيِلْوَأ يِنوُد ْنِم يِداَبِع اوُذِخَّتَي
اَيْنُّدلا ِةاَيَحْلا يِف ْمُهُيْعَس َّلَض َنيِذَّلا اًلا! َمْعَأ َنيِرَسْخَأْلا ِب ْمُكُئِّبَنُن ْلَه
ْمِهِّبَر ِتاَيآِب اوُرَفَك َنيِذَّلا َكِئَلوُأ ! اًعْنُص َنوُنِسْحُي ْمُهَّنَأ َنوُبَسْحَي ْمُهَو
َكِلَذ ! اًنْزَو ِةَماَيِقْلا َمْوَي ْمُهَل ُميِقُن اَلَف ْمُهُلا َمْعَأ ْتَطِبَحَف ِهِئاَقِلَو

.{ اًوُزُه يِلُسُرَو يِتاَيآ اوُذَخَّتاَو اوُرَفَك اَمِب ُمَّنَهَج ْمُهُؤاَزَج

ىمسي امل نيروكذملا ؤهالء يلوت وهف : ثلا ثلا طانملا امأو
اولسف هنيد نع اهباحصأ بولق هللا لفغأ يتلا تاوحصلا تاعامجب

، مهئافلحو بيلصلا دابع نم لئاصلا ودعلا نع ًاعافد مهفويس
نيدهاجملا اولتاقو ، نيدفارلا بالد يف مهداتوأو مهروذجل ًاتيبثتو

مهتامرح اوكهتناو مهءامد اوكفسف ، مهنيد يف ديحوتلا لهأ نم
ىلع اورهاظو مهرايد نم مهوجرخأو مهضارعأ ىلع اودتعاو
ةئبعتو عيجشتو تاعامجلا هذه لثمل ؤهالء ةكرابمف ، مهجارخإ
راصن أل يدصتلل اهتيار تحت ءاوضن واال اهفوفص يف لوخدلل سانلا
اَمَّنِإ }: هركذ ىلا عت لوقي هب، رفكو هللا نيد نع ةدر وه ؛ نيدلا
ْمُكِراَيِد ْنِم ْمُكوُجَرْخَأَو ِنيِّدلا يِف ْمُكوُلَتاَق َنيِذَّلا ِنَع ُهَّللا ُمُكاَهْنَي

ُمُه َكِئَلوُأَف ْمُهَّلَوَتَي ْنَمَو ْمُهْوَّلَوَت ْنَأ ْمُكِجاَرْخِإ ىَلَع اوُرَهاَظَو
اوُرَفَك َنيِذَّلا َنْوَّلَوَتَي ْمُهْنِم اًريِثَك ىَرَت }: ًاضيأ }،قولا َنوُمِلا َّظلا

ْمُه ِباَذَعْلا يِفَو ْمِهْيَلَع ُهَّللا َطِخَس ْنَأ ْمُهُسُفْنَأ ْمُهَل ْتَمَّدَق اَم َسْئِبَل
اَم ِهْيَلِإ َلِزْنُأ اَمَو ِّيِبَّنلا َو ِبِهَّللا َنوُنِمْؤُي اوُناَك ْوَلَو ! َنوُدِلا َخ
:{َّنِإ هناحبس }،قولا َنوُقِساَف ْمُهْنِم اًريِثَك َّنِكَلَو َءاَيِلْوَأ ْمُهوُذَخَّتا
ِهَّللا ِليِبَس يِف ْمِهِسُفْنَأَو ْمِهِلا َوْمَأِب اوُدَهاَجَو اوُرَجاَهَو اوُنَمآ َنيِذَّلا

: هلوق ىلإ ......( ٍضْعَب ُءاَيِلْوَأ ْمُهُضْعَب َكِئَلوُأ اوُرَصَنَو اْوَوآ َنيِذَّلا َو



داهجلا و ديحوتلا (34)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

ِضْرَأْلا يِف ٌةَنْتِف ْنُكَت ُهوُلَعْفَت اَّلِإ ٍضْعَب ُءاَيِلْوَأ ْمُهُضْعَب اوُرَفَك َنيِذَّلا (َو
َنيِذَّلا َو ِهَّللا ِليِبَس يِف اوُدَهاَجَو اوُرَجاَهَو اوُنَمآ َنيِذَّلا !َو ٌريِبَك ٌداَسَفَو
.{ ٌميِرَك ٌقْزِرَو ٌةَرِفْغَم ْمُهَل اًّقَح َنوُنِمْؤُمْلا ُمُه َكِئَلوُأ اوُرَصَنَو اْوَوآ

الء ؤهب فيكف اهنم، ةدحاوب ىتأ نمل ةرفكم تاطانم ثالةث هذهف
،ف اهلك تاطانملا هذه مهيف تعمتجا دقو لئاسلا األخ مهركذ نيذلا

. مظعأو ظلغأ ؤهالء رفك نأ كش ال

ةقارب سإالةيم ءامسأ نم ؤهالء لثم هب حسمتي امل رابتعا وال
رفكلا مهتاموكح وأ مهباون فراقي امدنع مهبازحأو مهتاعامجل
ةكرح هوحنو لا، ؤسلا يف روكذملا اإلساليم بزحلا لثم حارصلا
يه يتلا تايمسملا نم اهريغو هللا... بزحو ، اإلسالةيم ةمواقملا

ةعامجلا و ةنسلا لهأ دنع ةربتعملا ريفكتلا عناوم نم ًاعنام تسيل
تاموكحلا وأ باونلا ريفكت نم كلذ عنمي ،فال ةمارك وال لا حب

اذه .. ريفكتلا طورش ترفوت دق تمادام ءامس األ هذه ىلإ ةبستنملا
هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع هللا ىلصو ، مكحأو ملعأ ىلا وهللاعت

. نيعمجأ هبحصو

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
رونلا وبأ خيشلا

ينيطسلفلا



داهجلا و ديحوتلا (35)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

و نعطلا ب يتمأ ءانف لعجا هللام ثيدح نع لا ؤس
؟ نوعاطلا

لا:74 ؤسلا همولعومقر ثيدحلا : مسقلا

8 : رشنلا خيرات
2009/10/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

... هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

امو ؟ ثيدحلا اذه ةحص ام متملع امب ينوديفت نأ مكنم وجرأ
الم؟يأ الةوسلا صلا هيلع قهلا اذاملو ؟ هريسفت وه امو ؟ هتجرد يه

اذه؟ هلوق لوقي هتعفد يتلا تلصح يتلا ةثداحلا يه ام

نب ةدرب يبأ نع كردتسملا يف مكاحلا و دنسملا يف دمحأ ىور
:(هللام ملسو هيلع هللا لوسر قلا:قلا ىسوم يبأ يخأ سيق

انخيش ( نوعاطلا و نعطلا ب كليبس يف تقالً يتمأ ءانف لعجا
عون وه نوعاطلا ضرم نأ يدنع لا واإلكش لا ؤسلا ئشنم ! لضافلا

با مهتم أل اوعد مهنأ لسرلا و ءايبن نماأل يأ نع دري ملو نماالتبالء،
نم اوجرخي نأ ىلا هللاعت نوعدي اوناك مهو نوعدي فيكو التبالء،

. قحلا لع مكتبثو مكب هللا كراب ؟ مهنحم

ملسملا : لئاسلا

***

: باوجلا

. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

... دعبو هللا لوسر ىلع الم الةوسلا هلل،وصلا دمحلا هللا،و مسب

نباو ، امهيدنسم يف ةبيش يبأ نباو دمحأ هجرخأ ثيدحلا اذه
، ىنكلا يف اليب ودلا ،و يناثملا و اآلداح يفو داهجلا يف مصاع يبأ
،و ريبكلا مجعملا يف يناربطلا ،و ةباحصلا مجعم يف عناق نباو
يف يقهيبلا ،و ةباحصلا ةفرعم يف ميعن وبأو ، كردتسملا يف مكاحلا

األ مصاع نع دايز نب دحاولا دبع ىلع ثيدحلا رادمو . ةوبنلا داللئ



داهجلا و ديحوتلا (36)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

نب رماع ةدرب يبأ نع ىسوم يبأ نب ثراحلا نب بيرك نع لوحأ
: مكاحلا ،قلا حيحص ثيدح وهو . يرعش األ ىسوم يبأ يخأ سيق

دمحأ لا جر : يمثيهلا ،قولا هاجرخي ملو دانس اإل حيحص ثيدح اذه
. تاقث

. روهشم يئابو ضرم وه : نوعاطلا الح،و بسلا لتقلا وه : نعطلا و

اهيلتبي نأب ألهتم ءاعد سيل انه ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ءاعدو
ةداهشلا ةجرد نتلا نأب اهل ءاعد ،لب نوعاطلا و نعطلا ب هناحبس هللا

. نيتقيرطلا نيتاه ىدحإب هللا ليبس يف

".و نجلا نم مكئادعأ زخو ": نوعاطلا :نأ ثيدحلا يف ءاج دقف
. ذفان ريغلا نعطلا وه : زخولا

هيلع هللا ىلص دارأ : ءاملعلا ":(قلا يرابلا حتف " يف رجح نبا قلا
ليبس يف لتقلا وهو ، ةداهشلا عاونأ عفرأ ألهتم لصحي نأ ملس و

.( نجلا نم امإو نماإلسن ،امإ مهئادعأ يديأب هللا

ليبس يف لتقلل هتكراشم نيبت اذهبو ): ىواتفلا يف يكبسلا قولا
ناطيشلا ؛ألهن رافكلا مظعأ نم وه ،لب ملسمل رفاك نم لتق هللا؛ألهن

اإلسالم). ىلع ملسملا يداعي امنإ ناطيشلا ،و

؛ نينمؤملل ةداهشو ةمحر وه األةم،لب هذهل ببالء سيل نوعاطلا و
ىلص هللا لوسر تلأس اهنأ ةشئاع نع يراخبلا حيحص يف درو امك
هيلع هللا ىلص هللا يبن اهربخأف ، نوعاطلا نع ملسو هيلع هللا
ةمحر هللا هلعجف ، ءاشي نم ىلع هللا هثعبي اباذع ناك :"هنأ ملسو
ملعي ارباص هدلب يف ثكميف نوعاطلا عقي دبع نم سيلف ، نينمؤملل
يفو ." ديهشلا رجأ لثم هل ناك هللاهلإال بتك إالام هبيصي نل هنأ

: ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع مكلا، نب سنأ نع نيحيحصلا
." ملسم لكل ةداهش نوعاطلا "

اذه لوقل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تعد يتلا ةثداحلا امأ
نأ تئبنأ قلا: قالةب يبأ نع دمحأ دنسم يف درو دقف ، ءاعدلا
ذإقلا يلصي ةليل تاذ وه امنيب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
، تارم ثالث نوعاط وأ اًذإ ىَّمُحف ، نوعاط وأ اًذإ ىَّمُحف : هئاعد يف

ةليللا كتعمس دقل هللا لوسر :اي هلهأ نم ناسنإ هل قلا حبصأ املف
زعو يبر تلأس ينإ معن،قلا: ؟قلا: هتعمسو ،قلا: ءاعدب وعدت

مهيلع طلسي ال نأ هتلأسو ، اهيناطعأف ةنسب يتمأ كلهي ال نأ لج
اعيش مهسبلي ال نأ هتلأسو ، اهيناطعأف مهحيبتسيف مهريغ نم اودع
ىَّمُح : تلقف ، اهينعنمف يلع،وأقلا: ىبأف ضعب سأب مهضعب قيذيو

. تارم ثالث اًنوعاط وأ اًذإ ىَّمُح ، اًنوعاط وأ اًذإ ىَّمُح ، اًنوعاط وأ اًذإ



داهجلا و ديحوتلا (37)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

ثيدحلا اذه ،ألن ةيكم ةثداحلا هذه نأ ملعلا لهأ ضعب هنم مهفف
َثَعْبَي ْنَأ ىَلَع ُرِداَقْلا َوُه :{ْلُق ماعن األ ةروس ةيآ لوزن تقو نيبي
اًعَيِش ْمُكَسِبْلَي ْوَأ ْمُكِلُجْرَأ ِتْحَت ْنِم ْوَأ ْمُكِقْوَف ْنِم اًباَذَع ْمُكْيَلَع

. ةيكم يهو [65: ماعن }[األ ٍضْعَب َسْأَب ْمُكَضْعَب َقيِذُيَو

اذهو : يرعش األ ةدرب يبأ ثيدح نع ريدقلا ضيف يف يوانملا قلا
هجورخ دنع ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا هب ىعد يكم ثيدحلا

اذه نأ رهظ ؛واأل لسرم ثيدحلا اذه نكلو . راغلا ب وهو ارجاهم
هللا ىلص يبنلا هيف ىنمت اماع، نوكيف ةبسانم هل سيل ثيدحلا
الح بسلا نعطلا هللاامإب ليبس يف ةداهشلا هتمأ نتلا نأ ملسو هيلع

. قيفوتلا هللا بو اذه؛ .. نوعاطلا وأب

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ديلولا وبأ خيشلا

يسدقملا



داهجلا و ديحوتلا (38)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

شويجلا دارفأ ىلع دترملا ظفل طإالق زوجي له
؟ مهنم لا تقلا رشابي ال نم مكحو ؟ ةدترملا

لا:38 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/8

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

لإلسال كتمدخل اريخ هللا كازج ... لضافلا انخيش اي مكيلع الم سلا
... كظفحي ...وهللا ربنملا اذهلو نيملسملا مو

شيجلا ىلع لا ثملا ليبس ىلع " نيدترملا " ظفل طإالق زوجي له
اوسيل نم مهنم دجوي دق اذإ يقارعلا وأ يناغف وأاأل يناتسكابلا

؟ كلذك ناك نإ اهزاوج ىلع ليلد ؟ام نيدترمب

ال يذلا يناتسكابلا شيج يف يركسع وأ طباض مكح :ام ايناث
ةدر دعت له لا؟ تقلا ىلع شيجلا ةناعإ بنجتيو لا تقلا رشابي

؟ هيلإ مامضن وأاال هيف هئاقب درجمب

هللا ىلإ ريقفلا : لئاسلا

***

: باوجلا

. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

... دعبو هللا لوسر ىلع الم الةوسلا هلل،وصلا دمحلا هللا،و مسب

تاموكحلل ةعبات شويج اهب، لا ثملا َتبرَض يتلا شويجلا هذه
رصنت يتلا يه ؛ألاهن ةدرلا و رفكلا اهيف لص ،األ ةدترملا ةيتوغاطلا

و ةيعضولا نيناوقلا ذفنتو ، مهناكرأ تِّبثتو مهديؤتو تيغاوطلا
و ةاعدلا و نيدهاجملا لتقتو ، رانلا و ديدحلا ب ةيرفكلا ريتاسدلا

. ةرهاظلا تايرفكلا نم كلذ ريغ بكترتو ، نيدحوملا

ناك اّيأ دترم رفاك وهف شويجلا هذه يلإ بستنا نم لكف هيلعو
طإالق زاوج ىلع ليلدلا .و هيلع دترملا ظفل طإالق زوجي اهيف، هلمع



داهجلا و ديحوتلا (39)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

بلط دقف ،[1: نورفاكلا ]{ َنوُرِفاَكْلا اَهُّيَأ اَي ىلا:{ْلُق عت هلوق ظفللا
بطاخي نأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نم ىلا عتو هناحبس هللا

سإ دعب رفكي يذلا وه دترملا هللاهب؛و مهامس يذلا مهمساب نيرفاكلا
. باطخلا كلذ يف لخديف الهم،

ال لِتاقُي ال هنوكو ، مكحلا هيلع عقي شويجلا هذه يف درف لكف
ءاملعلا .ألن توغاطلا دنج نم هنوك يف يلص األ مكحلا نع هجرخي
.. ةبراحملا فئاوطلا يف رشابملا مكح ذخأي ءدرلا نأ اوررق دق

،و ةموكحلا رصاني ال نم شويجلا هذه يف دجوُي دق هنأب لوقلا و
يلا يخ لوق كلذ؛ ىلإ امو ةيعضولا نيناوقلا رصني الاه،وال وتي ال

ام لقأو هفلا، خي عقاولا ،لب ليلد هيلع سيلو عقاولا نع اًّدج ديعبو
داوس نورثكي مهنأ : مهدوجو ضرف ىلع ؤهالء لثم يف قيلا

.ق مهنم وهف موق داوس رثك نمو ، نيراتخم ةيصعملا يف تيغاوطلا
رهاظ يف مهمكح هيلع ىرج موق داوس رثك :(نم يوونلا لا

.( ايندلا تابوقع

لا تقلا رشابي ال نم شويجلا هذه يف دجُو نإ ضرف ىلع مث
عناوم نم عنام هيدل ناكو لا تقلا ىلع شيجلا ةناعإ بنجتيو
ىتح ، ريفكتلا مكح هنع انعفر كلذ نم انققحتو ، ةربتعملا ريفكتلا
نإو ، هنيعب رفك عناملا لا وز دعب شيجلا يف يقب نإف ، عناملا لوزي
ىلع وهف اعنام هل ملعن مل نإو . انيلإ بحأ اذهو هللا، هاجن دقف جرخ
مكح ذخأي ، اراتخم مهرفك ىلع تيغاوطلل رصانم هنأ نم لص األ
ِهَّللا ِليِبَس يِف َنوُلِتاَقُي اوُنَمآ َنيِذَّلا ): ىلا عت .قلا توغاطلا دنج

ِناَطْيَّشلا َءاَيِلْوَأ اوُلِتاَقَف ِتوُغاَّطلا ِليِبَس يِف َنوُلِتاَقُي اوُرَفَك َنيِذَّلا َو
اذه ىلع نماألةلد اديزم تدرأ نإو .( اًفيِعَض َناَك ِناَطْيَّشلا َدْيَك َّنِإ

اإل لهأ وماالة مكح يف (دلااللئ باتك لمأتب كحصننف الاهل يصفتو
نب دمحم خيشلا نب هللا دبع نب ناميلس خيشلل ( كارش
هيف دشحو ، كلا ؤس لثم ىلع باوجلل فنص هنإف . باهولا دبع

نيناوقلا و بابقلا راصنأ ىلوت نم رفك ىلع هللاألةلد همحر هفلؤم
. قيفوتلا ىلا هللاعت بو اذه؛ .. مهركاسع يف راصو

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ديلولا وبأ خيشلا

يسدقملا



داهجلا و ديحوتلا (40)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

؟ داهجلا ب نيدلا ولا نذإ مزلي له

لا:69 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/8

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

باش دعب...انأ امأ هللا، لوسر ىلع الم الةوسلا هللاوصلا دمحلا
اذهو ، ريفنلا ب تبغرو ، تيبلا يف ديحولا انأواالنب ، ابوروأ يف نكسأ

نم ينعنمو تيبلا يف ينسبح اذهب يدلا و ملع املف ، نيماع ذنم
ينأ ىتح ، احربم ابرض ينبرضي مويلا ىلإ وهو ، دجسملل باهذلا
نم ينعنمي هنكل نيدلا لهأ نم هنأ عم يبأو . ىفشتسملا ىلإ تبهذ
انخيش ،ايف اهريغو اإلسالم... خيش بتك يل قزميو يعرشلا ملعلا

نم يبأ نأ ملعلا ؟عم يدلا عمو لماعتأ فيكو ؟ ريفنلا يل زوجي له
. دجسم مامإ ناكو سامح ةكرح

Abualatae: لئاسلا

***

: باوجلا

... دعبو هللا لوسر ىلع الم الةوسلا هلل،وصلا دمحلا هللا،و مسب

اهب لماعتت ةدعاق كينيع بصن عضت نأ بجي ةيادب لئاسلا يخأ
: يهو ، نيدلا ولا مهيف امب ناسنإ لك عم

يف ةعاطلا امنإ قلا، خلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط وأال:ال
ىلص يبنلل نيثيدح نم ظفللا ب ةذوخأم ةدعاقلا هذهو ، فورعملا

. ملسو هيلع هللا

ضرف عفدلا داهجو عفد، داهج يف مويلا :األةماإلسالةيم ايناث
دلولا عنم امهدحأ وأ نادلا ولا عيطتسي هيلع،وال رداق لك ىلع نيع

وال كلذ،لب امهل لحي وال امهل،لب ديحولا االنب ناك ولو جورخلا نم
قلا. خلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال كلذ،ذإ يف امهل ةعاط
داهج يف طقسي نيدلا ولا نذإ طرش نأ اوركذ دق ءاهقفلا روهمجف
هب ديفت ام كلمتو ، داهجلل ةعاطتس اال كلمت تنك اذإ هيلعو ؛ عفدلا



داهجلا و ديحوتلا (41)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

ةكرب ىلع رفناف ؛ داهجلا تاحاسل اآلنم قيرطلا كلمتو ، نيدهاجملا
. عفدلا داهج ال بلطلا داهج يف وهف ( دهاجف امهيفف ) ثيدح هللا.امأ

داهجلا مرحي : ءاملعلا روهمج :(قلا يرابلا حتف يف رجح نبا قلا
امهرب ؛ألن نيملسم انوكي نأ طرشب ، امهدحأ وأ ناوب األ عنم اذإ

(. نذإ فال داهجلا نيعت اذإف ، ةيافك ضرف داهجلا و هيلع نيع ضرف

كلذكو ، كيلع نيع ضرف وه اميف ملعلا بلط كيلع بجي ثاثلا:
نيذه نم كُدلا و كعنم اذإو ، دجسملا يف ةعامجلا صالة كيلع بجي
كلت ءادأ يف هيلع لياحتت نأ لواحو ، ةيصعمب كرمأي ؛ألهن هعطت فال

ألهرم. كتفلا خم رهظت نأ نود تابجاولا

هاري ام ببسب كعم كدلا و هلعف ام نأ كلا ؤس نم مهفي :دق اريخأ
هنأ ملعاف كلذك ناك نإف ، ةيجهنملا تاهجوتلا يف هعم الكف تخا نم
اذهف كلذ، ليبس يف األىذ لمحتو ، باستح واال ربصلا كيلع بجي

هللاب نيد ىلإ ةوعدلا ب رومأم ملسملا هللا،ف ليبس يف داهج اضيأ
يف اوذوأ امدنع ماركلا ةباحصلا ب ةوسأ كل نكيلو ، نانسلا و ناسللا
لوقب هبطاخو ، ىنسحلا ب كدلا و عم لواحف اإلسالم، ةوعد ةيادب

نم رذحاف ؛ هقوقعل كل اًعفاد كايإ هعنم نكي هعم،وال فطلتو ، ميرك
. كلذ

ىلعأ اذه؛وهللا .. ىضريو هللا بحي ام ىلإ كدلا و هللاكل ىده
. ملعأو

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ديلولا وبأ خيشلا

يسدقملا



داهجلا و ديحوتلا (42)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

سدقملا تيب يف ةيم اإلسال ةرام اإل ىلع بجاولا ام
؟

لا:99 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/8

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

.. مكيلع الم سلا

لتقم دعب اآلن سدقملا تيب يف اإلسالةيم ةرام اإل ىلع بجاولا ام
، نيكمت يأ اهيدل سيلو اهنع، ائيش عمسن مل ةظحللا هذهلو ، اهريمأ

؟ اذام مأ لحت نأ بجاولا نم لهف

يفلسلا ةديبع وبأ : لئاسلا

***

: باوجلا

. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

... دعبو هللا لوسر ىلع الم الةوسلا هلل،وصلا دمحلا هللا،و مسب

ةيفلسلا تاعامجلا رئاس كلذكو اإلسالةيم ةرام اإل ىلع بجاولا
يلي: ام سدقملا تيب يف

اإلسالةيم ةرام اإل تَّلُح ءاوس ، ةدحاو ةيارلا نوكت نأ 
ةيفلسلا تاعامجلا ديحوتب نوكي اذهو ، لحت مل مأ ةزغ يف

نم ةنام،فالدب واأل ةوقلا و ملعلا ب فصتت ةدايق تحت ةيداهجلا
واالتئالف. ةملكلا عمج ىلإ ةوعدلا واالتخالف،و ةقرفلا ذبن

و ةمكحلا ب حيحصلا جهنملا ىلإ سانلا اوعدي نأ 
. نسحأ يه يتلا ب نيفلا خملا لا دجو ، ةنسحلا ةظعوملا

نوكي اذهو ، دادع واإل بيترتلا و طيطختلا اونسحي نأ 
ةيوبرتلا و ةيعرشلا تايوتسملا ةفاك ىلع ةيلمع جمارب دادعإب

خلإ. … ةيلا وملا واإلعالةيم ةيركسعلا و ةينم واأل
لمعلا ةصاخو ، نامتكو ةيرسب لمعلا ىلع ظافحلا 



داهجلا و ديحوتلا (43)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

. نيكمتلا ب مهيلع هللا نميو مهتكوش ىوقت نأ ىلإ ، يركسعلا
ةيار لوح سانلا فتلي ىتح دوهيلا لا تقب لا غشن اال 
دهمت يتلا ةيبعشلا ةنضاحلا نودهاجملا بسكيو ، ديحوتلا

. نيكمتلا و روهظلل
لصأتست دق ةيلخاد كراعم يف لوخدلا مدع 

. اهدهم يف مهتكوش رسكتو نيدحوملا
فوسو هللا، دنع كلذ باستحاو األىذ لمحتو ربصلا 

. هناحبس هنذإب اجرخم مهل هللا لعجي

. ملعأو ىلعأ اذه؛وهللا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ديلولا وبأ خيشلا

يسدقملا



داهجلا و ديحوتلا (44)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

تاموكحلا نم اهريغو سامح ةموكح نيب قرفلا
؟ ةرفاكلا

لا:110 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/8

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

زكرم طالب دحأ نميلا نم ينميلا عاقعقلا وبأ انأ زيزعلا يخيش
؛ سامح ةموكح يف كرسفتسأ نأ زيزعلا يخيش دوأو .. ةوعدلا

تاموكحلا نم اهريغ تلعف امك ةيرفك لا عفأ تلعف سامح :نأ يهو
؟ ةرفاك ريغ اهتموكحو سامحو ةرفاك كلت اذاملف

ينميلا عاقعقلا وبأ : لئاسلا

***

: باوجلا

... دعبو هللا، لوسر ىلع الم الةوسلا هلل،وصلا دمحلا هللا،و مسب

، ةموكحك سامح نيبو ةكرحك سامح نيب قرفن نأ الدب ةيادب
نإو اإلسالةيم تاعامجلا و تاكرحلا فاصم يف فقت سامح ةكرحف
اهنيب قرف فال سامح ةموكح امأ ، تافلا خملا نم ريثك اهيلع ناك

اهنم: ةدع؛ تارفكمب اهسبلتل ؛ ةرفاكلا تاموكحلا نم اهريغ نيبو
ماكتح اال وهو ، اهتداق حرص امك يرفكلا اهساسأب ةيطارقميدلا ينبت
اهبلا طي نم لا تقو ، ةعيرشلا قيبطت مدعب حيرصتلا ،و بعشلا ىلإ

مكاحتلا ىلع سانلا رابجإو كلذ، ىلع دهاش ريخ حفر ةرزجمو اذهب
قيرط نع اذهو هللا، هب نذأي مل ام عيرشتو ، يعضولا نوناقلا ىلإ

نم اهريغو اًلثم، انزلا نوناق ليدعتك ةيعضولا نيناوقلا ليدعت
ىرخ األ تاموكحلا رفك نإف ، نيفصنم نوكن ىتح نكل . تارفكملا

ولاالء رهظت تاموكحلا هذهف ؛ ريثكب سامح ةموكح رفك نم ظلغأ
. ليوأت يأ اهعم سيل ةرفاس ةروصب نيدحوملل ءادعلا و رفاكلا برغلل

، ليوأتلا ب اهنورذعي مهف سامح ةموكح نورِّفكُي ال نيذلا امأ
األرم لوأ يف ةهاجو هل ناك لوقلا اذهو كلذ، يف اهل نوعسوتيو
اإلس اهجمانرب تنلعأو ، تاباختن يفاال سامح ةموكح تزاف امدنع



داهجلا و ديحوتلا (45)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

،ف اهريغب سبلتت زتلا امو ةدع تارِّفكُمب تسَّبلت دقو اليم،امأاآلن
اذه يف اهل عسوتنو ليوأتلا ب اهتموكح رذعن نأ كلذ دعب لا جم ال
نكرلا ىلإ دقتفي ليوأتلا ب سامح ةموكح رذعب لوقلا حبصأو ، رذعلا
سامح ةموكح رفكو . عقاولا هقف وهو ىوتفلا ِّيَنكر نم يناثلا

لا عفأو لا وقأ مهنم ردصت موي لك اهتداقو موي، دعب اًموي حضتي
. ةرفاكلا تاموكحلا نم اهريغ ىطُخ ىلع ريست مهتموكح نأ نيبت

يسدقملا دمحم يبأ انخيش ىوتف تعجار ول لضافلا اناخأ اذبحو
ءانيعلا :(وبأ لئاسلا )و انقتشا (مك ناونعب ربنملا الت سارم يف

( رجاهملا

http://www.tawhed.ws/s?page=6: طبارلا وه اذهو

. قيفوتلا ىلا هللاعت بو اذه؛

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ديلولا وبأ خيشلا

يسدقملا



داهجلا و ديحوتلا (46)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

سإ ةرامإ ةماقإ الن عإب لجعتلا ةمكحلا نم ناك له
؟ ةزغ يف ةيم ال

لا:134 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

8 : رشنلا خيرات
2009/10/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

يف هناوخإو هللا همحر ىسوم فيطللا دبع خيشلا هب ماق ام له
، احيحص ناك اإلسالةيم ةرام اإل ةماقإ عإالن نم ةزغ عاطق
- مهاوثم نسحأو هللا مهمحر هب- اوماق ام نأ متملع نإ اصوصخ

رضأو ةزغ، عاطق يف ةوعدلا ىوتسم ىلع ةيداهجلا ةيفلسلا ب رضأ
تحت نوبذعي نوجسلا ب اوحضأ نيذلا ةيداهجلا ةيفلسلا بابشب

اذه لهف ، مهيلع ءاضقلا مت ثيح مهب رضأو ، سامح ينب طاوسأ
اصوصخ ، داهجلا رومأ ةرادإ يف ةمكحلا مدعو هلاالك نم اعون ربتعي

مكيأر امو ؟ سامح ةوقب اهومتنراقو مهل ةيركسعلا ةوقلا متميق نإ
"؟ ةيغابلا ةئفلا ": سامح ةكرح مهيلع هتقلطأ اميف

لئاسلا نأ ملعلا عم ، حضاوو يليصفت لكشب ةباج اإل مكنم وجرأ
هللا. ءاش نإ ىعسيو ديري قحلل صخش

567 نيهاش : لئاسلا

***

: باوجلا

... دعبو هللا لوسر ىلع الم الةوسلا هلل،وصلا دمحلا هللا،و مسب

-نأ ريخلا هيف امل كقفوو هتعاطل هللا كدشرأ - يخأ ملعا : ةيادب
اإلس ةرام اإل موهفم نع فلتخي انرصع يف اإلسالةيم ةرام اإل موهفم

ينعت لئاو دنعاأل اإلسالةيم ةرام نأاإل ةيحان نم لئاو دنعاأل الةيم
و ةيعامتج واال ةيداصتق ؛اال ةايحلا جماالت لك يف ةعيرشلا قيبطت
وأ ةرام اإل تناكف ...خلإ، ةيحصلا و ةيميلعتلا و ةيركسعلا و ةيسايسلا
قفو ةريبكو ةريغص لك يف سانلا نوؤش ىعرت اإلسالةيم ةلودلا
يف اهنع عمسن يتلا اإلسالةيم تارام اإل بلغأف مويلا امأ هللا. عرش
عرش قفو ةايحلا جماالت ةفاك يف سانلا نوؤش ىعرت ال ناكم يأ



داهجلا و ديحوتلا (47)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

اآلنال ةمئاقلا تارام ؛ألناإل عقاولا اهيلع هضرفي رمأ اذهو هللا،
جماالت ةفاك يف سانلا نوؤش ةياعرل ةعاطتس والاال ةردقلا كلمت

اهتعاطتساو اهتردق يف وه امب موقت اهنكلو هللا، عرش قفو ةايحلا
يفاأل هللا مكح ةماق إل داجلا يعسلا و لئاصلا عفد ىلع لمعلا نم

ةيداهج تارامإ اهنأب لوقلا عيطتسن اآلن ةمئاقلا تارام .فاإل ضر
ةعيرشلا قيبطتو ، ءادع األ ةدهاجمب موقت األلو ماقملا يف ةيركسع

نم هيلع رطيست اميف ، ركنملا نع مهيهنو فورعملا ب سانلا رمأو
يف ال ىرخ االتاأل جملا يف هعيطتست امب اهمايق ،عم ةيضرأ ةعقر
يف ريبك صقن اهدنع اآلن ةمئاقلا تارام اإل هذه نأ بير ،وال اهعيمج

، يحصلا لا جملا ،و يميلعتلا لا جملا لثم: ةفلتخمو ةددعتم جماالت
االت، جملا نم كلذ ريغو يعامتج لااال جملا ،و يداصتق لااال جملا و
امنإو اهنم، ريصقت ةجيتن سيل صقنلا ألن اهيف حدقي ال صقنلا اذهو
كلت يف صقنلا اذه دست نأ اهتعاطتساو اهتردق مدع ىلإ عجري
نم عنامب سيل االت جملا رئاس يف لا مكلا مدعو اهلك، االت جملا
اهل نطفن نأ يغبني ةطقن هذهو ، اهريغ نم عاطتسملا يقابلا ةماقإ

. ناكم نم رثكأ يف ةمئاقلا اإلسالةيم تارام نعاإل ثيدحلا دنع

عإالن نم هللا همحر ىسوم فيطللا دبع خيشلا هب ماق ام :نأ اًيناث
لعف وه ةعيرشلا قيبطتب سامح ةموكح ةبلا طمو اإلسالةيم ةرام اإل

أطخ، هلعف نأب لوقي نأ ةرطفلا ميلس ملسم عيطتسي ،وال حيحص
دادع اإل مدعل ، ةمكحلا نم نكي مل امبر لعفلا اذه تيقوت نكلو
نم ةرام اإل تاموقم ىندأ دوجو مدعلو ، ةوطخلا كلتل قبسملا ديجلا

ضرفيسو سامح ةموكح هب هجاوُيس يذلا يداملا و يونعملا دادع اإل
اهيف نكسي يتلا ةنيدملا ىلع ىتح ةزغ،وأ عاطق ىلع هترطيس هب

هللا عرش نوميقيس نيذلا نيلهؤملا دوجو مدعلو . حفر ةنيدم يهو
ةيفلسلا تاعامجلا دحوت مدعل كلذكو ، ةحاتملا االت جملا يف

خوالةصاألرم ؟! نًذإ ةرام اإل ميقُيس ءيش يأبف ةزغ، يف ةيداهجلا
هتانج حيسف هنكسأو هللا همحر ىسوم فيطللا دبع خيشلا نأ
نحنو اهب، ذخأن نأ عرشلا انرمأ يتلا بابس باأل ذخأي ملو لَّجعت
باوصلا ةفرعمو هدعب نم رايتلل داشر واإل حصنلا باب نم اذه لوقن

هعروو هملع نعو هيلع الم كلل لا جم ال خيشلا ،ف خيشلا يف حدقلا ال
ىتح للخلا ةفرعمو ، تاذلل ميوقت ىلإ ةجاحب نحن نكلو هللا، همحر
امأ انل. نكميو انيلع هللا حتفي هللانأ ىسع ، لبقتسملا يف كرادتي
ملف ةعيرشلا قيبطتب سامح ةموكحل هللا ةمحر هيلع هتبلا طم
نأ هنيد ىلع رويغ ملسم لك ىلع بجاو وه ،لب خيشلا هيف لَّجعتي
هسفن خيشلا قلا امكو ، ةعيرشلا قيبطتب سامح ةموكح بلا طُي

مل نإ مهيف ريخ ،وال اهلقن مل نإ انيف ريخ هللا:ال ةمحر هيلع
. اهوعمسي

اذه يف ةرام هللاإل همحر خيشلا عإالن نأب انلوق مغر ثاًثلا:
ال نوفعضتسم نحن ثيح ، لجعت نم هيف امل اميلس نكي مل تقولا



داهجلا و ديحوتلا (48)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

لا نماألوح حلا يأب رربي ال اذه نإف ةرام، اإل تاموقم ىندأ كلمن
انناوخ إل لتق نم ةمرجملا ةدترملا سامح ةموكح هب تماق ام

اآل ىتح امزاولا نيذلا اهنوجس يف مهبيذعتو مهلا قتعاو ، نيدحوملا
ب مكحلا ىلع اهرارصإ ىلع لدي اذه اهلعف نإف اهيف، نوعبقي ن
، ةعيرشلا قيبطتل اهتين مدعو ، اهتداق حَّرص امك ةيعضولا نيناوقلا

. كلذب اهبلا طُي نم لك لتقو

، حيحصلا جهنملا ىلإ ةوعدلا ب رضأ لعفلا اذه نأ بير :ال اًعبار
عإالةيم ةلمحب تماقو ، ثادح األ تلغتسا سامح ةموكح نإ ثيح
ماوعلا دنع جهنملا باحصأو جهنملا ةروص هيوشتل ةروعسم
لعفب سانلا لتق نولحتسيو ، عمتجملا نورفكي مهنأب مهماهتاو

ا ةعزعزل ةيبرعو ةيبنجأ ةيجراخ تاهج باسحل نولمعيو ، يصاعملا
لإلعالم نكلو ؛ بذك ضحم عبطلا ب كلذ لكو ةزغ عاطق يف ألنم
الل ضإ يف ريطخ رود ةزغ يف هتاسسؤم مامزب سامح كسمت يذلا
األ هذهل ناك رارض، األ هذه لباقم يف نكلو . مهيلع سيبلتلا و سانلا
يف بيطلا نم ثيبخلا زييمت : يهو ، دحأ اهركنُي ال عفانم ثادح
سامح ةموكح حضفو ةزغ. عاطق لخاد يداهجلا يفلسلا رايتلا
ةموكح حضفو ادج. اهب َّرضأ اذهو ةزغ عاطق جراخ نيملسملا مامأ

ب اهنورذعي اوناك نيذلا ةزغ لخاد يف ةوخ اإل ضعب مامأ سامح
كش ال هذهو . دحأ اهركني ال يتلا دئاوفلا نم اهريغو ، ليوأتلا
امتت ناعرسف رارض األ امأو ، يداهجلا يفلسلا رايتلل بسحت بساكم

كلذكو هللا، دنع كلذ اوبستحاو ةوخ ربصاإل هللاذإ ءاش نإ ىش ال
ىلإ ةوعدلا ةزغ لخاد ةيداهجلا ةيفلسلا تاعامجلا تنسحأ اذإ

، نسحأ يه يتلا ب لا دجلا و ةنسحلا ةظعوملا و ةمكحلا ب جهنملا
و ةيلوئسملا نم ردق ىلع نوكت تادايق تاعامجلا هذهل ترفوتو

. يعولا

ـب اهيلع جورخلا دارأ نمل سامح ةموكح ةيمست نإ ا: ريخأو
ةريزج يف تيغاوطلا نم مهناوخإ نديد وه امنإ ،" ةيغابلا ةئفلا "

ْنِم َنيِذَّلا َقَلا َكِلَذَك االمس،{ سفنب نيدهاجملا نوتعني مهف ، برعلا
وه يغابلا نأ فورعملا نمف ،{ ْمُهُبوُلُق ْتَهَباَشَت ْمِهِلْوَق َلْثِم ْمِهِلْبَق
يه سامح ةموكح لهف ، قحلا اإلمام ىلع جرخي يذلا ملا ظلا رئاجلا
نوملا ظلا نورئاجلا مه مهنأ ؟مأ اهيلع جورخلا زوجي ال يعرش مامإ

هيلإ،مأ وعدتو هللا عرش ب مكحت يه لهو ؟! انناوخإ ىلع نوغابلا
، نيرفاكلا نم أربتو نيملسملا يلا وت لهو ؟! كلذب اهبلا طي نم لتقت

ةقيقحلا ؟!ف نيملا وظلا نيرفاكلا يلا وتو مهلتاقتو نينمؤملا يداعت مأ
ةيبرعلا تاموكحلا نم اهريغ ىطخ ىلع ريست ةيتوغاط ةموكح اهنأ

كلذ، ىلع ةردقلا دنع اهيلع جورخلا بجي ،لب ةعاط وال اهل عمس ،ال
. قيفوتلا ىلا هللاعت بو اذه لا.. حب اًيغاب نوكي ال اهيلع جرخ نمو

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ



داهجلا و ديحوتلا (49)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

ديلولا وبأ خيشلا
يسدقملا

يف نيدهاجملا ىلإ ريفنلا ديرأ
نيع ضرف كانه داهجلا لهف .. ؟رئازجلا

لا:225 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

: رشنلا خيرات
2009/10/9

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا صن

... هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

فرعأ نأ ّدوأ ، اريخ هللا مكازجو هللا مكايح ربنملا يف يناوخإ
يون نم...أ انأف ، ةيافك ضرف مأ نيع ضرف رئازجلا يف داهجلا له
ّيأ يل سيل هللا،و ليبس يق داهجلا ةينب رئازجلا ىلإ باهذلا
لبق قيرطلا يف تلقتعا ام اذإ حةلا يف ، نيدهاجملا ب لا صّتإ

دهاجملا رجأ يل نوكي لهف قيرطلا يف ةينملا ينتفاو وأ لوصولا
هللا؟ ليبس يف

mowahed1986: لئاسلا

***

: باوجلا

ىلع هللاو لوسر ىلع الم ّسلا الةو ّصلا هللاو دمحلا هللاو مسب
وه نامز اذه يف داهجلا مكح : دعب اّمأ وااله. نم و هبحص و هلآ
اهنوك نيب نيرمأ نيب يه نيملسملا يضارأف ، نايع األ ىلع ضرف
اهنوك نيب ،و انيضارأ نم ةازغلا درطُي نأ نيع ضرف اذه و ةّلتحم
ةعيرش اولّطع نييبيلصلا دنع ّمعلا مه ماكح فرط نم ةبصتغم
حيزن نأ نيع ضرف كلذك اذه ،و رفكلا نيناوق اومّكح و نمحرلا
ةيضرف .و نيملا علا ّبر هللا ةعيرش ميكحت و ساجن ؤهالءاأل

نيع ضرف داهجلا لب نامز األ هذه ديلو سيل نايع األ ىلع داهجلا
دبع نبا .،قلا نييبيلصلا دي ىلع سلدن األ طوقس ذنم األةّم ىلع



داهجلا و ديحوتلا (50)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

و ةعفادملا عيطتسي نمم دحأ لك ىلع نيعتم ماع ضرف ): ربلا
رادب ودعلا لحي نأ كلذو رارح، األ نيغلا بلا نم الح سلا لمحو لا تقلا
رادلا كلت لهأ عيمج ىلع بجو كلذ ناك اذإف مهل، ًابراحم اإلسالم

،وال ًاخويشو ًابابشو قثواالً ًافافخ هيلإ اوجرخيو اورفني نأ
كلت لهأ زجع نإو ، رثكم وأ لقم جورخلا ىلع ردقي دحأ فلختي

اوجرخي نأ مهرواجو مهبراق نم ىلع ناك مهودعب مايقلا نع ةدلبلا
نأ اوملعي ىتح ةدلبلا كلت لهأ مزلا م بسح ىلع – اورثك وأ اولق –

مهفعضب ملع نم لك كلذكو ، مهتعفادمو مهب مايقلا ىلع ةقاط مهيف
جورخلا ًاضيأ همزل ، مهثايغ هنكميو مهكردي هنأ ملعو مهودع نع

عفدب ماق اذإ ىتح ، مهاوس نم ىلع دي مهلك نوملسملا ،ف مهيلإ
ضرفلا طقس اهب لتحاو اهيلع ودعلا ـنلز يتلا ةيحانلا لهأ ودعلا

ًاضيأ مهمزل اهلخدي ملو راداإلسالم ودعلا براق ولو ، نيرخ نعاآل
ىهتنا .( جورخلا

نمب ةيافكلا ىلع نوكيف ةيافكلا ىلع هّنأب لئاق قلا ول ىّتحو
عيمجلا ىلع نّيعتيف ةيافك ةّمث نكت مل اذإ ؛اّمأ ةيافكلا مهب تلصح

،قلا داهجلا ةداق مه ةيافكلا هذه ددحي يذّلا ،و ةيافكلا غلبت ىّتح
اذإو ... عيمجلا ىلع بجاو ةيافكلا ضرف : فاصن يفاإل يوادرملا
يف ةّنُس نوكي نكل ، نيقابلا نع بوجولا طقس ، يفكي نم هب ماق

.أ.ـه مهقح

هسالو الو هأف ، داهجلل رئازجلا ىلإ ريفنلا ديرت كّنأ كلوق اّمأ
ّوأال ثحبت نأ كحصنأ هللا يف يخأ نكل ، كناوخإ نيب كب ابحرم

ّرسلا يف اذه كثحب نوكي ونأ كناوخإ كغّلبي نومأم لا صّتإ ىلع
،ف اريخ مكتؤي اريخ مكبولق يف هللا ملعي نإ هنأ ملعا ،و نامتكلا و
و ءاعدلا نم رثكأ و ربصأف لا صتإ نودب كدلب رداغت نأ كحصنأ ال
هللا لوسر ةرجه يف كلو ريفنلل ةنومأملا ةيعرشلا بابس األ ذختا
هللا كقفو ام اذإ حةلا يف ،و ةنسحلا ةوس مّلساأل و هيلع هللا ىّلص

طسو يف تدهشتسا وأ تلقُتعا نأ ثدح و لا صتا ةطساوب ريفنلل
،قلا ةّينلا تحُلص اذإ هللا ءاش نإ دهاجملا رجأ كلف قيرطلا
ًاريِثَك ًامَغاَرُم ِضْرَأْلا يِف ْدِجَي ِهَّللا ِليِبَس يِف ْرِجاَهُي ْنَمَو ": ىلا عت
ُهْكِرْدُي َّمُث ِهِلوُسَرَو ِهَّللا ىَلِإ ًارِجاَهُم ِهِتْيَب ْنِم ْجُرْخَي ْنَمَو ًةَعَسَو

." ًاميِحَر ًاروُفَغ ُهَّللا َناَكَو ِهَّللا ىَلَع ُهُرْجَأ َعَقَو ْدَقَف ُتْوَمْلا

. كانُم كغّلب و قحلا ىلع كتّبث و هلضف نم هللا كداز

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ملسم وبأ خيشلا

يرئازجلا



داهجلا و ديحوتلا (51)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (52)ربنم

د/ اهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
هثلا ثلا ةعومجملا

هثلا لاث ةعومجملا سرهف

؟ رئازجلا يف داهجلا مكح نع لا ؤس
؟ يلص األ رفاكلا يدنع اهكرتي يتلا ةنام األ مكح ام

؟ ريزانخلا ازنولفنأ دض تاحاقللا األفطلاب حيقلت لوح 
ةبعص ةيلئاع فورظ هيدل نم ىلع داهجلا بوجو لوح 

؟ ىرخأ ىلإ داهج ةحاس نم جورخلا زاوجو
نيجوزلا دحأ كرت ناك نإ ةجوزلا مكحو الة، صلا كرات مكح 

؟ ارفك الة صلل
؟ باصتغا نع جتني يذلا دولوملا مكح 

؟ ارفاك ةجوزلا يلو ناك اذإ جاوزلا دقع مكح 
؟ ةيرئازجلا ذاقن اإلسالةيملإل ةهبجلا لوح 

يف تيغاوطلا ةموكح سرادم يف سردمك لمعلا مكح ام
؟ قارعلا

؟ دوس األ بلكلا و ةأرملا و رامحلا الة صلا عطقي : ثيدح لوح 
دجاسم دجوت ال ثيح زاوح األ ميلقإ يف ةعمجلا صالة لوح 

؟ ةنسلا ألله
؟ زاقوقلا نيدهاجملا ةديقع نع لا ؤس

ليوحتو هللا ءادع أل تادسفملا رشنب ةراجتلا زوجي له
؟ نيدهاجملا ىلإ اهلا ومأ

؟ اإلساليم بزحلا نم ناملر بلا لخد نم مكح ام
نوعاطلا و نعطلا ب يتمأ ءانف لعجا هللام ثيدح نع لا ؤس

؟
؟ ةدترملا شويجلا دارفأ ىلع دترملا ظفل طإالق زوجي له

؟ مهنم لا تقلا رشابي ال نم مكحو
؟ داهجلا ب نيدلا ولا نذإ مزلي له

؟ سدقملا تيب يف اإلسالةيم ةرام اإل ىلع بجاولا ام
؟ ةرفاكلا تاموكحلا نم اهريغو سامح ةموكح نيب قرفلا 
يف سإالةيم ةرامإ ةماقإ الن عإب لجعتلا ةمكحلا نم ناك له

؟ ةزغ
كانه داهجلا لهف .. رئازجلا يف نيدهاجملا ىلإ ريفنلا ديرأ 

؟ نيع ضرف


